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BUITENLANDSCHE ZAKEN. 
EDWARD VII. 

Toen lord Crewe naar aanleiding van het overlijden van Koning Edward VII 
namens de Regeering, in het Hoogerhuis het woord voerde, heeft hij 
gemeend vóór alles in herinnering te moeten brengen, »dat Britsche 
souvereinen geen direct aandeel mogen nemen in de onderhandelingen en 
transacties betreffende de buitenlandsche politiek." Hij deed dit ter bestrij• 
ding van de vrij wijd verbreide dwaling, dat de koning hierin zulk aandeel 
zou hebben gehad, als door de constitutie niet wordt gewild. En na aldus 
te hebben vooropgesteld, dat de monarch zich, in de hier bedoelde, gelijk 
in alle zaken van staat, steeds als een uitnemend constitutioneel vorst ge• 
gedragen had, prees hij zeer de groote diensten, welke de koning in het 
beleid van de internationale staatkunde had bewezen. In gelijken geest 
sprak, als leider van de oppositie, de markies van Lansdowne. Zoo ook 
getuigden, in het Lagerhuis, de heeren Asquith en Balfour. In de eerste 
plaats werden in dit verband genoemd de persoonlijke eigenschappen, dank 
welke de koning zulke goede diensten heeft kunnen bewijzen: zijn takt 
en de beminnelijkheid zijner manieren en de levenswijsheid, die hem zoo 
gemakkelijk de harten zijner medemenschen deed vinden ; dan ook, zijn 
gezond oordeel, zijn »common sense". Lord Crewe en de marlties van 
Lansdowne herinnerden beiden met dankbaarheid, dat de Koning, dank 
zij zijne relaties met vele souvereine en prinselijke huizen, de Britsche 
staatkunde heeft bevorderd. Zoowel de vertegenwoordigers der regeering 
als de leiders van de oppositie hebben met buitengewone waardeering 
over zijne ijverige en gevolgrijke bemoeii'ngen gesproken. De heer Balfour 
zeide, dat »meer dan ministers en ambassadeurs, meer dan traetaten zelfs 
vermochten te doen, de Koning in staat was Europa te overtuigen van de 
vriendschap elijke gevoelens van Engeland tegenover andere naties." In den 
mond van iemand van politiek•fi1osofischen aanleg als Balfour betee• 
kent dit woord zeer veel. En de heer Asquith heeft zich in zijne rede -
misschien meer openhartig en sympathiek, dan voorzichtig uitgelaten - dat 
het optreden van den koning hoogst nuttig was geweest »in perplexing 
and even baflling circumstances" welke zich tijdens zijne regeering hadden 
voorgedaan. Allen gaven hem den titel van »de Vredestichter". 

De Koning is aan de wapenspreuk »lch Dien" getrouw geweest. Zietdaar 
in twee woorden, het karakter geteekend van het aandeel, dat hij, naar het 
eenstemmig uitgesproken oordeel zijner landgenooien in de buitenlandsche 
staatkunde heeft gehad; verklaard, hoe dat aandeel, constitutioneele en 
traditioneele begrenzingen ten spijt, zoo belangrijk kon zijn; doch tevens 
aangetoond, dat zoo de koning dan ook al persoonlijk misschien pacifieke 
neigingen heeft gehad, de rol van »Vredestichter", hem door zijn ministers 
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toegedicht, naar het rijk der fabelen moet worden verwezen; want zeer 
onrustwekkend is de politiek zijner regeering geweest. Was gedurende 
zijne regeeringsjaren de tempel van Janus ook al dikwijls gesloten, dan 
dreigde er toch steeds een oorlog. De fabel van een vredelievenden koning 
dankt men waarschijnlijk aan de omstandigheid, dat in het agressieve spel 
der Britsche staatkunde, voor eene harmonieuse ontwikkeling, de pacifieke 
tonen niet altijd konden worden gemist, allerminst waar situaties konden 
ontstaan, welke den heer Asquith aanleiding gaven van zijne hoog verant• 
woordelijke plaats te spreken van »perplexing and even baffling circum• 
stances", waarmede hij vermoedelijk wel, in de eerste plaats het oog zal 
hebben gehad op de Marokko.kwestie, vóór den val van Delcassé. Dàn 
kunnen we ons voorstellen, zullen de pacifieke neigingen, die in den 
mensch mogen zijn geweest, zich in den koning hebben geuit en dan, maar 
ook dan alleen, als een voor Engeland critieke toestand is ontstaan, zal de 
Koning, naar Balfour's woord, »millioenen menschen op het continent hebben 
weten te overtuigen van de vredelievende gezindheid van Engeland" -de 
millioenen dan in de persoon van een Hoofd van Staat of diens ministers ... , 
die het op dat moment in hun belang oordeelden om 's konings verzeke• 
ringen aan te nemen. 

De geschiedschrijver, die, over vijftig of honderd jaar, het hoogst belang. 
rijke tijdperk van de regeering van Koning Edward VII zal beschrijven- de 
geschiedschrijver, die den dichten sluier der vormen opheft, dien de tijdgenoot 
niet mag of, zoo hij al wil, toch niet kàn verscheuren, zóó dat elkeen de 
naakte waarheid erkent - hij zal den aanvang van de regeering van dezen 
vorst wel bijna zeker vroeger stellen dan het officieele jaar 1901, toen de 
Prins van Wales op 59.jarigen leeftijd de kroon beërfde. Een tip van 
den sluier werd trouwens reeds nu even opgelicht door den markies van 
Lansdowne, die in het Hoogerhuis er aan herinnerde, dat de koning zijn 
zwaren last reeds goeddeels te dragen had, als Prins van Wales, in de 
laatste regeeringsjaren zijner moeder, >>toen vele functies van den souverein 
aan hem waren gedelegeerd." Het ligt dan ook in de rede, dat ministers 
destijds goede rekening hebben moeten houden met het feit, dat de Koningin 
op haar zeer hoogen leeftijd buiten staat was intelligent deel te nemen aan 
de zaken van staat. Elk minister, die den geest van de constitutie hooger 
stelt dan de letter er van, en die zijne positie tegenover de Kroon goed 
begrijpt, zal onder zulke omstandigheden verantwoording doen en advies 
geven aan den Kroonprins, die in alle opzichten voor de regeertaak be• 
kwaam wordt geacht. Veilig mag het - neen, moet het, tot recht verstand 
der dingen, worden aangenomen, dat tijdens het kabinet Salisbury, hetwelk 
in 1895 optrad, de Prins van Wales, met betrekking tot de buitenlandsche 
staatkunde, feitelijk de rol van den souverein vervuld heeft. Hij stond 
toen, niet als eertijds de Prins•gemaal achter, doch vóór den troon zijner 
moeder. De verantwoording, welke de Geschiedenis van de Koningen 
vraagt over hetgeen hunne gouvernementen hebben gedaan, zal Edward VII 
moeten worden opgelegd voor de onder de Unionistische Regeering aan• 
genomen politiek. 

De eerste groote gebeurtenis, in de feitelijke regeeringsjaren van den 
Koning, is de opening van een met toenemende heftigheid gevoerde 
diplomatieke campagne tegen de Zuid.Afrikaansche Republiek, welke door 
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den veroveringsoorlog in Zuid.Afrika gevolgd zal worden 1. Die oorlog was 
échter slechts een incident - juister ware het misschien nog, te spreken van 
een geweldig accident - in het politiek program, waaraan Koning Edward's 
naam verbonden zal blijven. De groote idee, aan welke verwerkelijking het 
kabinet Salisbury•Chamberlain de volle kracht der natie wilde wijden, strekt 
heel wat verder dan de »afronding", uitbreiding en bevestiging van het 
koloniaal bezit in verschillende werelddeelen. Tusschen het Rijk en de 
Koloniën en Dominions zal, aanvankelijk door voorkeurtarieven, een 
hechte economische band gelegd worden, die langzamerhand tot handels. 
eenheid zal dwingen, terwijl eveneens militaire samenwerking zal worden 
in het leven geroepen, waardoor de weerkracht van het Rijk enorm gesterkt 
zal worden. Terzelfder tijd moeten de goede betrekkingen met de Ver• 
eenigde Staten van Amerika bevorderd worden, met het doel meest mogelijke 
samenwerking en eindelijk een verbond tot stand te brengen, dat, rustend 
op den grondslag van beider belang, aan bestaande taaleenheid en rasver• 
wantschap innigheid ' en duurzaamheid zal ontleenen. Het ideaal is, aan 
de Engelsch sprekende menschheid de wereldheerschappij te verzekeren. 
Wijziging te brengen in de bestaande, de Britsche expansie belemmerende 
machtsverhoudingen in Europa - met name den groei van het Duitsche Rijk, 
dat zijn geduchte concurrentie op alle zeeën en in alle landen voelbaar 
maakt, te onderdrukken, en den Russischen voortgang in Azië te stuiten 
- dit is de onmiddellijk gestelde taak. Het is in verband met dit reusachtig 
onderdeel van een reusachtig »program", dat de werkzaamheid van den 
overleden koning zich op de meest eclatante wijze heeft geopenbaard. 

De energie, die de Britsche diplomatie heeft ontwikkeld, dwingt eerbied 
af, ook al zal men twijfelen aan goede uitkomsten van blijvenden aard. 

Tusschen de jaren 1895-1905 zijn de stoute zetten elkander snel opgevolgd, 
bijna onveranderlijk met haast verblindend oogenblikkelijk succes. 

Nadat het kabinet Salisbury tegenover St. Petersburg geruchtmakend 
échec geleden had met zijn protesten tegen het voortdringen van Rusland 
in Mantsjoerije en Korea, heeft het de Vereenigde Staten ernstig in de 
Aziatische aangelegenheden weten te betrekken. De regeering te Washington 
heeft een werkdadig aandeel genomen - aan haar was zelfs de leiding 
toevertrouwd - in de tegen Rusland gerichte diplomatieke actie betreffende 
Korea, door welke de oorlog van Japan tegen dit Rijk werd voorbereid. 
Het geld, dat voor de kolossale oorlogstoerusting noodig was, werd 
door bemiddeling van Engeland verstrekt. Den 30sten Januari 1902 kwam 
het Engelsch• J apansche tractaat tot stand, waaronder Engeland het recht 
van Japan erkent om in Korea militair te ageeren, indien zulks gewenscht 
blijkt, >)zij het als gevolg van opstand of wel als gevolg van de actie van 
een andere mogendheid" en waarbij Engeland onderneemt om Japan te 
zullen te hulp komen, indien die »andere mogendheid" (Rusland) door 
een bondgenoot (Frankrijk) zou worden gesteund. Ja pan verkreeg zekere 
waarborgen, dat de Europeesche diplomatie niet wederom, als na den 

I. Dat de Prins van Wales van de voorbereiding van den Jameson•raid heeft kennis gedragen, 
lijdt geen redelijken twijfel. Van zijne gevoelens ten opzichte van dezen overval, deed hij, op zeer 
ostentieuse wijze, blijken. Toen Rhodes door de Commissie v~n Onderzoek was verhoord, drukte 
hij hem in het openbaar hartelijk de hand. Naar oanleiding van de hoogst compromittante misluk
king, moest er een onderzoek worden ingesteld; doch dat onderzoek is op een gegeven oogenblik 
in een :osham"•enguête ontaard. Algemeen werd in Engeland aangenomen, dat bij een voortgezet 
serieus onderzoek gebleken zou zijn, dat de Prins van Wales een rol in de voorbereiding tot den 
overval had gespeeld. 
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tegen China gevoerden oorlog in 1895, aan de Regeering van den Mikado 
de vruchten zou onthouden van een krijg, waarvoor groote offers in bloed 
en geld zouden moeten worden betaald. 

[Zou Engeland in verband met den aanstaanden J apansch~Russischen oorlog 
diplomatiek en eventueel ook op militair gebied krachtig kunnen ageeren 
ter bevordering van Brirsche belangen, dan was het natuurlijk een onaf~ 
wijsbare eisch, dat aan het uitbreken van den krijg in Azië het herstel van 
den vrede in Zuid~Afrika zou voorafgaan. Dit verklaart dan ook dat zich 
bij den koning~diplomaat een meer vredelievende gezindheid ten opzichte 
van Zuid~Afrika begon te openbaren naar gelang het vcrzet der Boeren in 
toenemende mate de financiëele en militaire weerkracht van het land in 
beslag nam 1). 

Toen, door het herstel van den vrede in Zuid~Afrika, Engeland de handen 
vrij gekregen had, was de zware taak, welke het zich zag gesteld, de ver~ 
houding in Europa zoodanig te wijzigen, dat effectief tegen zijn grooten 
tegenstander in Azië zou kunnen worden geageerd onder omstandig~ 
heden, die de gevaren, welke daaruit onvermijdelijk toch moesten voort~ 
vloeien, tot een minimum zouden beperken. Het Fransch-Russisch Verbond 
- of, wil men, de Entente - maakte het zeer waarschijnlijk, dat als Rusland 
ernstigen tegenspoed in Azië ondervinden zou, de Republiek hulp zou 
bieden; en alsdan zou het wel hebben kunnen gebeuren, dat Rusland, in 
stede van door Ja pan geslagen of ernstig geharasseerd te worden, nieuwe 
veroveringen maakte en Engeland dus niet een verzwakten doch een meer 
tot agressie geneigden tegenstander tegenover zich vinden zou, dan ooit te 
voren. Dat gevaar moest worden gekeerd. Het treffen van eene verstand~ 
houding met Frankrijk, waardoor Rusland van zijn bondgenoot zou worden 
beroofd, was te moeilijker, daar allerwege in Europa een zeer sterke neiging 
bestond, om den rasgenoot tegen den Oosterling te steunen en dewijl 
anderzijds verschillende kwesties Engeland en Frankrijk vervreemd hielden 
(New Foundland, Egypte, Fashoda). Binnen het jaar echter nadat de vrede 
in Zuid~Afrika werd hersteld, was eene Entente met Frankrijk geboren, 
die niet alleen voor de Britsche positie in Azië voordeelig is, doch ook 
de verhoudingen in Europa, van Engelsch standpunt beschouwd, gunstig 
zal beïnvloeden. In ruil voor den steun, die Engeland aan Frankrijk belooft, 
om aan dit land eene sterk bevoorrechte positie in Marokko te verzekeren, 
bindt Frankrijk zich tot neutraliteit in den oorlog, die, met Engelsch geld, 
door Ja pan tegen zijn bondgenoot zal worden gevoerd ; het erkent de 
Engelsche positie in Egypte; en het stelt zich vijandig tegenover Duitsch~ 
land, dat zulke bevoorrechting in Marokko in strijd acht met het verdrag 
van Madrid. In hoeverre de revanche~idee hierbij in beschouwing mag zijn 
gekomen, is niet gebleken. 

De Engelsche diplomatie heeft terzelfder tijd ondernomen, ook de speciale 
aanspraken van Spanje in Marokko te zullen steunen, waardoor de eerste 
stappen gedaan zijn voor eene verstandhouding, welke, in geval van 
conflict met Duitschland, Engeland's positie in de Middellandsche Zee 
eenigszins zal kunnen dekken. Aan dit oogmerk zijn ook de dynastieke 
banden, die zijn gelegd, bevorderlijk. 

De Koning heeft in de diplomatieke transacties belangrijk deel genomen. 
In 1903 hebben bijeenkomsten plaats gehad met de staatshoofden van 

1. Deze en andere tusschen [ ] geplaatste zinnen komen, doordien revisie•proef den drukker niet 
bereikte, abusievelijk niet voor in het oorspronkelijk gepubliceerde artikel. 
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Frankrijk, Italië en Portugal. Ook bezocht de Koning in dat jaar Keizer 
Frans Josef. 

Te Berlijn kon men zich in 1904 wel moeielijk groote illusies maken 
over de »friendly feelings" van het Engelsche volk, waarover de heer Balfour 
in verband met den dood des Konings gesproken heeft. Aan ernstige 
teekenen, dat de politiek van het Kabinet van St. James op het isolement 
van Duitschland was gericht, ontbrak het niet. Het was echter in dat jaar, 
dat de Koning een bezoek aan Keizer Wilhelm te Kiel bracht, waar hij, 
aan boord van een Duitsch schip, woorden gesproken heeft, die destijds 
welverdiende aandacht trokken en die, vooral nu, bij het licht der 
opvolgende gebeurtenissen, zeer gedenkwaardig zijn. »Ik hoop - aldus 
sprak de koning - dat onze vlaggen tot in de verste toekomst, als thans, 
vreedzaam naast elkander zullen wapperen en dat onze vloten niet slechts 
tot heil onzer eigene landen zullen dienen maar ook bevorderlijk zullen 
zijn aan den wereldvrede." Doch als op denzelfden dag, waarop deze 
woorden van internationalen vrede en goeden wil weerklinken, heeft 
Engeland, ter zake van kolenlevering aan de oorlogsschepen van belli• 
gerenten, aan Europa een neutraliteitsleet opgedrongen, die niet slechts de 
Russische operaties ter zee in Azië moest verlammen, doch die tevens nood• 
lottig is voor alle groote handelsvolken, die, ongelijk Engeland, niet reeds 
in alle zeeën der wereld kolenstations bezitten. En toen Duitschland 
pogingen aanwendde, op Madera en later op een der Azoren, een kolen• 
station te verkrijgen, dat als een levensbelang is voor het Rijk, is Engeland 
verbiedend tusschen beiden getreden, want ook met Portugal waren de 
banden van vriendschap nog inniger geworden. 

Ten tijde dat Japan Rusland slag op slag had toegebracht, heeft de 
Regeering van Koning Edward vermoedelijk het hoogtepunt van hare 
onmiddellijke successen bereikt. Het koloniaal bezit in Indië en Zuid• 
Afrika was belangrijk uitgebreid; met Amerika was samenwerking verkregen, 
ook in de Congo.kwestie; Engeland·s grootste tegenstander in Azië werd 
vernietigd, zonder dat één Engelsch soldaat er voor behoefde te worden 
opgeofferd; de Triple Alliantie was verzwakt; Duitschland werd met isole• 
ment bedreigd; een nieuw »evenwicht" scheen in Europa in wording, een 
evenwicht, waarbij Engeland de balans in handen zou houden. 

Na den vrede van Portsmouth kwam een nieuw Engelsch• J apansch trac• 
taat tot stand, hetwelk der wereld kond deed, dat RusJand's macht in het 
verre oosten op Engeland en Ja pan was overgegaan. De hooge contrac• 
teerende partijen waarborgden elkander huP.ne bezittingen in Azië, zich 
wederzijds tot het verleeoen van steun verplichtende. 

Omstreeks 1905 komt er echter eene kentering. 

Groote wijzigingen in de machtsverhoudingen, die het product zijn van 
eeuwenlange ontwikkeling, kunnen niet door de diplomaten alleen worden 
tot stand gebracht, ook al is onder hen de koning zelf van een machtig 
rijk. Voor groote machtsuitbreiding moet een deel van den prijs nog wel 
steeds in bloed betaald worden. Op het kritische oogenblik in de Marokko• 
kwestie hebben Engeland en Frankrijk echter geweigerd dien prijs te be• 
talen. Minister Delcassé is gevallen. Frankrijk leed een zware diplomatieke 
nederlaag. Dit groote feit blijft, ook al neemt Frankrijk, onder de besluiten 
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van de Algedras conferentie, nog een zeer bevoorrechte positie in. Het hoofd~ 
doel, dat Frankrijk zich met de Entente van 1903 heeft gesteld - de met 
Spanje gedeelde heerschappij in Marokko - is niet bereikt op den daarvoor 
gestelden tijd en ook nu nog niet.- In Frankrijk wordt in de laatste jaren 
ernstig geijverd tegen het verbond met Engeland, dat geen landleger van 
groote beteekenis heeft, welks hulp Frankrijk in een Europeeschen oorlog 
niet zou kunnen ontberen. De voordeden van eene samenwerking met 
Engeland worden meer en meer problematiek geacht; en het gevoelen 
schijnt er veld te winnen, dat de levensbelangen der Republiek veeleer 
door toenadering tot Duitschland zullen worden gediend. - Duitschland 
toont zich tot zulke toenadering zeer geneigd, als onder meer bleek uit de 
gewisselde verklaringen na het èasa~Blanca~incident. 

Engeland heeft getracht de ernstige gevolgen van het échèc, in de 
Marokko~kwestie geleden, te voorkomen, door het beproefde middel van de 
wapenen in goede orde te brengen. Sedert 1905 worden in toenemende 
mate enorme sommen aan de uitbreiding van de vloot ten koste gelegd, 
niet voor het doel, om de vlag vreedzaam naast de Duitsche te doen 
wapperen, doch, integendeel, als een directe bedreiging. De marine~begrooting, 
in 1895/96, toen het Kabinet Salisbury optrad, ruim 17 millioen, in 1905 
33 millioen, in 1910 ruim 41 millioen pond sterling, wordt voorzien binnen 
een paar jaar tot 50 millioen te zullen stijgen. De Noordzee~vloot is bereids op 
een sterkte gebracht, die tegenover Duitschland een hoogst dreigend karakter 
heeft. Voor groote versterking van de landmacht - populair verklaard het 
invasie~gevaar te moeten afwenden, doch feitelijk berekend om een con~ 
tinentalen bondgenoot met een landleger te kunnen steunen- wordt ijverig 
propaganda gemaakt. - Duitschland bereidt zich, in antwoord hierop 
echter, kalm en gedragen op komende gebeurtenissen voor. Zoo Engeland's 
overmacht ter zee al nog verder is toegenomen, dan toch worden de 
bondgenooien en would~be~bondgenooten van Engeland op het continent 
beducht voor de gevolgen, die een oorlog mc:t Duitschland voor hen zou 
kunnen hebben, ook al zou Engeland de Duitsche vloot vernietigen. 

Na 1905 zijn de toestanden en verhoudingen verder ernstig vertroebeld 
geworden door de dreigende opkomst van de nieuwe grootmacht in het 
Oosten. De ontwerpers van de politiek van Edward's regeering hebben 
met dezen factor, dien zij zelf, door den aan Japan verleenden steun, sterk 
hebben gevoed, geen goede rekening gemaakt in hunne Aziatische politiek. 
Zij hebben een volkomen emancipatie van Oostersche volken niet dadelijk 
voorzien. En deze factor nu kan alle berekeningen verstoren. Reeds heeft 
een J apansch~Amerikaansche oorlog gedreigd. - Het Engelsch~ J apansche 
bondgenootschap is niet bevorderlijk aan de goede verstandhouding met 
Amerika. De mogelijkheid van een volkomen vervreemding is niet uitgesloten. 

De Engelsche diplomatie heeft zich wel met ongelooflijke snelheid weten 
aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Want reeds in 1907 kwam een 
Entente met Rusland tot stand, die direct veelzijdige samenwerking in 
Europa en Azië beoogt en van welke ook verwacht wordt, dat zij een 
tegenwicht zal vormen tegenover Japan's klimmenden invloed. Het was 
in 1907, dat de koning teReval den Czaar van Rusland ontmoette en Europa 
door dit nieuwe blijk van de rustelooze werkzaamheid van de regeering 
van Edward VII werd opgeschrikt. 

Omtrent de waarde van deze Entente, in tijden van vrede en crisis, is 
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echter nog niet gunstig te oordeelen. In de Balkan•crisis werd zij op een proef 
gesteld, waartegen zij niet bestand bleek. Doch ook in zake de politiek 
in Azië kan men nog niet zeggen, wat werkelijke beteekenis de verstand. 
houding in de praktijk zal hebben. De inkt toch van de papieren, waarop 
deze Entente omschreven is, was nog nauwelijks droog, toen reeds Russisch• 
Japansche samenwerking in Mantsjoerije was ontstaan, tegen de quasi open• 
deur politiek gericht, welke Engeland en Amerika in dat deel der wereld 
voorstaan. De voorstellen van den Amerikaansehen Staatssecretaris Knox, 
tot neutraliseering van spoorwegen in Mantsjoerije werden door Japan en 
Rusland, veertien dagen na ontvangst der desbetreffende nota, afgewezen. 

In de laatste regeeringsjaren van Koning Edward zijn pogingen aange• 
wend om de Noordzeestaten tot Ententes te bewegen, welke algemeen 
aangenomen worden in geval van een Engelsch•Duitsch conflict tegen 
Duitschland te zullen zijn gericht. De koning had herhaaldelijk bijeen• 
komsten met de Deensche en Scandinavische staatshoofden. - Duitschland 
heeft zich echter ernstig tegen dezen toeleg geweerd, zoowel door de per• 
soonlijke uitlatingen des Keizers, bij gelegenheid van zijn bezoek aan 
Nederland in 1907, als door middel van de Noordzeeverklaring van 1908, 
tot welke Duitschland het initiatief nam. Als eene geheel vrijwillige, 
plechtige en daarbij zoover mogelijk bindende verzekering, dat de Duitsche 
politiek geen uitbreiding van gebied naar de kust zoekt, kan aan de 
Noordzeeverklaring beteekenis niet worden ontzegd en zij mag geacht 
worden niet bevorderlijk te zijn aan de doeleinden der Britsche diplomatie. 

[De houding welke Engeland ten opzichte van den Congo heeft aangenomen, 
heeft België van Engeland vervreemd en nader gebracht tot Duitschland, 
dat zich steeds op een tegenover België welwillend standpunt plaatste]. 

De Bosnische kwestie is in 1909 voorloopig met een volkomen nederlaag 
van Engeland geëindigd. Het verloop van de crisis heeft den band tus• 
schen Oostenrijk en Duitschland nauwer toegehaald. Als gevolg van den 
druk, dien Engeland, in verband met de formeele annexatie van Bosnië, op 
Oostenrijk heeft uitgeoefend, en door welke oorlogstoerustingen, die f. 7 
miljoen verslonden, noodzakelijk werden, rust dit land zich thans ook tot 
den zeeoorlog toe. Voor het volgend jaar zal een crediet, vermoedelijk 
á: 12 miljoen, worden aangevraagd. De schepen, welke met dit geld zullen 
moet n worden betaald, zijn inmiddels, dank zij een onderhandsche regeling, 
reeds op stapel gezet. - Van Servië, dat zich op het Engelsche standpunt 
had gesteld, werd de nieuwe kroonprins naar Berlijn gevoerd, om aldaar 
een Duitsch.Oostenrijksche opvoeding te ontvangen. - Zeer scherp wordt 
het wantrouwen, dat de Engelsche politiek in den Balkan heeft verwekt, 
ook geïllustreerd door de omstandigheid, dat in een laat stadium van de 
crisis de Montenegrijnsche regeering weigerde andere dan geieekende 
communiqué's van den Britsehen zaakgelastigde in ontvangst te nemen. 

In 1909 heeft de Koning bezoek gebracht aan Keizer Wilhelm te Berlijn, 
echter niet dan nadat, nauwelijks acht dagen te voren, nieuwe aanbouw 
van Dreadnoughts en eene verdere geweldige versterking van de Noord• 
zeevloot was aangekondigd. Wist men niet, dat steeds de meest harmonieuse 
medewerking heeft bestaan tusschen den souverein en zijne raadslieden, 
dàn zou men geneigd zijn te gelooven, dat 's konings minister den oorlog, 
de koning zelf den vrede wil. 

In het laatste jaar is de Londensche Conventie tot stal).d gekomen, waar• 
onder het buitrecht ter zee aan zeer beperkende regelen onderworpen 



8 BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

wordt. Engelsche marine~autoriteiten veroordeelden algemeen deze conventie, 
door welke Engeland zich een der krachtigste wapenen uit de hand laat 
nemen, waarmede het den oorlog ter zee steeds heeft gevoerd.- Het groote 
motief voor en het zwaartepunt van de beteekenis van deze conventie 
moet echter bijna zeker gezocht worden in den wensch der Britsche regeering, 
om, ter zake van het zeer belangrijke vraagstuk van de handelsvrijheid in 
tijd van oorlog, zich eenigszins te voegen naar de Amerikaansche beginselen 
en belangen, die men in deze materie sedert 1856, toen de Acte van Parijs 
tot stand kwam, nooit heeft willen erkennen. 

[De Londensche Conventie, de toekenning van Alaska aan de Vereenigde 
Staten en de bestaande samenwerking op zuiver economisch gebied in 
China - zijn als mijlpalen op den weg van een ernstig streven om hechte 
vriendschapsbanden te leggen met de Groote Republiek. Het is er echter 
ver vandaan, dat men daarin ook reeds zou zijn geslaagd. Een zeer machtige 
stroom van tegenstrijdige belangen en idealen verzet zich tegen het tot stand 
komen van blijvende samenwerking in de groote politiek. - De poging 
om nader te komen tot Amerika heeft intusschen reeds feitelijk zeer sterk 
de vervreemding van Canada gevoed, derwijl men te Ottawa van oordeel 
is, dat in zake Alaska, als anderszins, Engeland, bloot ter wille van het 
gezochte eigenbelang, Canadeesche rechten en belangen heeft prijs gegeven]. 

Vijftien jaar geleden, toen Koning Edward's regeering een daadwerkelijk 
begin nam, werden Rusland en Frankrijk als Engeland's erkende tegen~ 
standers beschouwd; - nu de Koning sterft, is de situatie geheel gewijzigd: 
Engeland is met Rusland en Frankrijk verbonden en heeft zich tegen 
Duitschland gekeerd. 

In het groote boek der historie worden evenwel niet de gebeurtenissen 
van den dag geboekt, hoe machtig hun indruk ook op den tijdgenoot mag 
wezen, doch enkel de groote feiten, die gevolgrijk zijn voor de lotgevallen der 
volkeren. Wat over Koning Edward's regeering in dat boek geschreven is, 
of staat te worden? Een ziener alleen, die het zou kunnen zeggen. Slechts 
weet men, dat zijne Regeering Britsche idealen heeft nagestreefd, die vijandig 
waren aan vele natiën en dat zij groote onrust heeft verwekt. Wat uit die 
geweldige beroering ten slotte zal geboren worden, is nog niet te zeggen. 

Toen Koning Edward, als Prins van Wales, aanving souvereine rechten 
uit te oefenen, kon het Engelsche volk terugzien op een lange reeks van 
jaren van betrekkelijke rust, in welke het Rijk zich kolossaal had ontwik~ 
keld. De betrekkingen met het buitenland waren goed - alleen met Rusland 
dreigde steeds gevaarlijke wrijving. Er heerschte algeroeene welvaart. Het 
landseredict was schitterend : de consols liepen, nadat hunne conversie in een 
2112 % fonds was aangekondigd, zelfs tot boven de llO Ofo op (1899, 114 Ofo). 

Als de koning sterft, bestaan in de verhoudingen tot het buitenland, 
veelheid van ententes ten spijt, hoogst onzekere, bijna chaotische toestanden. 
De Engelsch~Fransche, Engelsch~Russische en Russisch.Fransche ententes 
bleken alsnog te missen, en zullen wellicht nimmer kunnen verkrijgen, een 
duurzamen grondslag. Zij beoogen en bereiken niet een Europeesch even. 
wicht en kunnen dan ook niet op de breede golven van zulk een even~ 
wicht gedragen worden. Voor onmiddelijke of eenzijdige doeleinden in 
leven geroepen, werd nu van deze, dan van gene entente het effect op• 
geschort, zoodra een tijd van crisis aanbrak of ook slechts verschil van belang 
zich openbaarde. Er heersebt onmiskenbaar wantrouwen. Wie wind zaait, 
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kan storm oogsten. Met de mogelijkheid, dat de operaties der Britsche 
diplomatie een machtige continentale tegen Engeland gerichte coalitie in 
het leven zullen roepen, onwaarschijnlijk en ver als 'zij schijnt, moet 
gerekend worden. - Wat de koloniën betreft, die door economische en 
militaire banden innig aan het Rijk zouden worden verbonden - daar 
openbaart zich hier en daar eene neiging tot zóó groote zelfstandigheid als 
zorg baart 1• - Veel in de verhouding met Amerika is verbeterd z, maar 
vele vervreemdende invloeden doen zich sterker dan ooit gelden. De groote 
voordeden, die Engeland zich in 1897 door voorkeurrechten in Canada 
wist te verwerven, worden goeddeels weer te niet gedaan door overeen~ 
komsten, die deze kolonie met de Vereenigde Staten en Duitschland afsluit 
(1910). - In Indië en Egypte heersebt onrust. ... En wat de binnenlandsche 
toestanden betreft, tot dusverre is de bevolking ongewillig de persoonlijke 
lasten (algemeene dienstplicht) te aanvaarden, welke voor de verwerkelijking 
van het groote »program" noodig zijn, terwijl de financiëele lasten, voor 
oorlogstoerusting opgelegd, zeer drukkend worden gevoeld. Het landseredict 
is voortdurend en sterk achteruitgaan: de consols noteeren 82 "/o. 

Het zou lichtvaardig zijn, de regeering van Koning Edward te veroor~ 
deelen, omdat zij op een gegeven tijdstip toestanden in het leven heeft 
geroepen, die voor Engeland zelf rijk zijn aan groote gevaren en actueel 
gevoelde nadeclen; maar de toekomst zal toch nog moeten leeren, of de 
regeering van dezen monarch voor zijn volk een groote en gezegende is 
geweest. - Vast slechts staat, dat zij hevige onrust heeft verwekt in drie 
werelddeden en oorzaak werd, dat aan de Volkeren van Europa zwaarder 
lasten moeten worden opgelegd voor zaken van oorlog. 

I. 

I. In het Canadeesche Parlement heeft de Premier Sir Wilfried Lawrier onlangs, bij de 
behandeling der marine•wet, verklaard, dat, in geval Engeland een oorlog voert, Canada zich 
neutraal zal kunnen houden. [»The command of the Canadian Navy - zeide hij - shall not be 
vested in the King for tbc general purposes of the Empire; Canada holds herself free to remain 
at peace, through England mag be at war"-]. De groote zelfstandigheid, die de koloniale Staten 
toonen, blijkt ook uit het feit, dat eene voorloopige tariefovereenkomst is afgesloten tusschcn den 
Duitsehen consul•generaal en den Canadeeschen Minister van Financiën, volkomen buiten mede• 
werking van de Britsche diplomatie. Zij zal de bevoorrechting van den Engelsehen invoerhandel 
goeddeels opheffen (vide White Paper M. M. 41, 1910). 

2. Aardig is het in dit verband te herinneren, dat in den jare 1910 eené Engelsch•Amerikaansche 
conventie gesloten is tot instelling eener Commissie, aan welke, onder meer, zal zijn opgedragen 
geldelijke kwesties, dateerend van vóór 1812, te regelen. 


	Image00002
	Image00005
	Image00006
	Image00009
	Image00010
	Image00013
	Image00014
	Image00017
	Image00018
	Image00021
	Image00022
	Image00025
	Image00026

