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DUITSCHLAND EN ENGELAND 

door 

FREDERIK ROMPEL 

Het geruchtmakende interview in de Daily Telegraph beeft 
plotseling weder de aandacht gevestigd op de staatkundige 
verhoudingen van Duitschland tot Engeland. Als wij 

den Duitsehen Keizer, in zijn streven, om den vredE> te bewaren, 
zien dingen naar Brittannië's gunst, dan herinneren we ons de 
anti-Britscbe politiek van den IJzeren Kanselier. Scherpe tegen
stelling. 

Bismarck zag de groote beteekenis van Zuid-Afrika in de 
wereldpolitiek in. Hij was geen profeet: duarvoor was hij te 
veel man van de daad, van bet heden; maar hij kende en 
wikte de staatkundige verhoudingen en daarom kon hij zeggen, 
dat Zuid-Afrika eens het graf der Engelscbe wereldheerschappij 
zou worden en dat deze daar zou dood bloeden. 

Hij streefde naar de grootheid van bet Duitscha Rijk. Enge
land's wereldheerscha.ppij was voor hem dus een belemmering 
van Duitschland's overmacht. 

Bovendien was de spreekwoordelijke perfidie van Groot-Brit
tannië hem een walg. Zij stond voor hem zoo lijnrecht tegen
over zijn onvolprezen Deutsche Treue. De Engelsche vriendschap 
noemde hij een "Holzplatte, die mit Eisenfarbe gestrioben ist. Sie 
sieht von ausseu test uud eisern aus wie alte germaniscbe Angel
sacbsentreue; inwendig ist sie aber ho hl und morsch und falsch 
wie gallisches Romanentum, das von alters her auch noch einen 
Stich ins Phönizische empfiug und behielt." 

Voor de Boeren daarentegen, in wie hij iets terugvond van 
het aangeboren booge der Pruisische lnndjonkers, in wie bij den 
onafhankelijksheidszin bewonderde, die ben telkenmale de onbe
kende wildernis in dreef, voelde Bismarck warme symphathie. 

Die antipathie voor de Britsche staatkunde, die bewondering 
voor de Boeren, maar vüoral de ovet·tuiging, dat Zuid-Afrika 
Engeland als wereldmacht zou knotten, maakten Bismarck tot 
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een daadwerkelijk vriend van de Hollandsche Zuid-Afrikaners, 
en toen hij in 1884 lang met Kruger had gesproken, was zijn 
sympathie nog hechter geworden, want tusschen die twee ijzeren 
karakters, beide geboreu om te heerschen, hestond Seelenver
wandtschaft. 

Niets begrijpelijker dan dit. 
Bijna niemand zag nog in de Hollandsche Afrikaners een natie, 

die haar invloed op den loop der wereldgebeurtenissen zou hebben. 
Zuid-Afrika stond nog niet bekend als het land van goud en 
diamanten en de onbegrensde mogelijkheden. Toen zagen Bismarck's 
heldere staatsma.nsoogen reeds in de verre toekomst, en in 1884 
al legde hij niet alleen nadruk op de Duitsche belangen in 
Transvaal, maar verklaarde hij, dat de Duitsehers belangstelling 
en sympathie voor de Boeren moesten hehben, omdat zij waren 
de "Bekämpfer der Britischen Selbstsucht." 

Bovendien moet niet vergeten worden, dat in 1884 juist Duitseh
land zich in Zuid-Afrika genesteld had. Dat een staatsman als 
Bismarck liever de Boeren dan het machtige Engeland tot nabuur 
had, is te begrijpen. Zijn stellingname voor de Hollaodsche 
Afrikaners was dns ook een kwestie van Real-politik. Intusschen 
maakte zijn aympathie voor de eene partij en zijn tegenzin voor 
de staatkunde der andere hem de beslissing zeker zeer gemakkelijk. 

Maar nauw had Bismarck zich op Friedrichsruue teruggetrokken, 
of de scherpe scheidslijn, door hem tusschen Engeland en Duitseh
land gesteld, begon reeds te verflauwen. Zijn opvolger als 
Rijkskanselier, V on Caprivi, verloor de goede zorg voor Engelands 
graf uit het oog. Hij besloot in 1893 de immigratie van Boeren 
in Duitsch-Zuid-West-Afrika niet aan te moedigen. 

Maar de IJzeren Kanselier deed zich in die dagen nog gelden, 
waar het buitenlandsche vraagstukken gold, Zijn orgaan, de 
Hamburger Neueste Nachrichten, schreef een heftig artikel tegen 
dit besluit, waaruit duidelijk de oude, trouwe Bismarck-politiek 
sprak. Het heette daarin o.a.: "Wir sind im Interesse der 
hindernisslosen Entwickelung des deutschen Südwestafrika betrübt 
über die angeküudigte Parteinahme der deutschen Regiernog 
geg-en die Buren und über die Thatsacbe, dass auch hier der 
englische Einfl.uss stärker gewesen zu sein scheint als die Er
wägungen der Nützlichkeit. Den Erigländern ist natürlich jede 
Erstärkung des holländischen Elementes in Südwestafrika un
erwünscht; sie werden es gern sehen, wenn wir uns dort feindselig 
zu den Buren stellen, aber danken werden sie es uns auch nicht." 
Het was duidelijk gezegd en het "officieele Duitschland" schonk 
nog aandacht aan deze uitlatingen, geïnspireerd door den staats
man in ruste, wiens breede kijk op de buitenlandsche politiek 
nog in eere stond bij heel Europa. 

Von Caprivi werd spoedig opgevolgd door V on Hohenlohe. In 
Portugeese]-. Oost-Afrika brak een Kafferopstand uit, die de blanke 



• 

DUITSCHLAND EN DE Z. AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 3 

krijgsmacht vele moeilijke maanden bezorgde. En toen de hand
having van bet witmansgezag Engeland wat te lang duurde, wilde 
het, op aandringen van Rhode~ waarschijnlijk, die toen Eerste 
Minister der Kaap-Kolonie was, troepen naar de Baai zenden, 
omdat, naar het voorgaf, bet overwicht der blanken over de 
inboorlingen in geheel Zuid-Afrika in gevaar kwam. 

Von Hobenlohe was echter een staatsman uit de school van 
Bismarck en meer nog dan bij was de minister van Buitenlandscha 
Zaken, V on Marschall, de Zuid-Afrikaaneche slaatkunde van den 
IJzet·en Kanselier toegedaan. Duit chland vreesde, dat Engeland 
een verandering van den status-quo in Zuid-Afrika beoogde. Het 
zond daaroru twee oorlogsschepen naar Delagoabaai en van de 
onderdrukking van den kafferopstand in Portugeesch gebied met 
behulp van Engelsche troepen kwam niets. 

Lourenzo Marquez is behouden, juichte de Ouitscbe pers, en 
de Boeren zijn voor Britsche insluiting aan alle zijdeu bewaard. 

Merkwaardig is het, hoe snel Gungunhana nu door de Portu
geesche troepen tot onderwerping werd gebracht. 

Duit chland volgde weder beslist den weg, door Bismarck aan
gewezen. liet ambtelijke Duitschland zag de bizondere beteekenis 
van Zuid-Afrika voor de wereldpolitiek weder in. 

Toen brak het jaar 1895 aan. De betrekkingen tusscben de 
Z.A.R. en Duitscbland waren steeds vriendscbnppelijker geworden. 
Te Pretoria was een Consul-Generaal voor Duitschland benoemd, 
die volkomen overeenstemde met de Z.A. staatkunde vnn den 
minister van Buitenlandscha Zaken te Berlijn. Von Herfl wist 
de goede verhouding tusschen Duitschland en de Z.A.R. met 
grooten tact te bevorderen eu President Kruger, die van zijn 
bezoek aan Berlijn in 1 84 de ll.angenaamste herinnering behouden 
had aan cien Duitsehen Keizer en aan Bismarck vooral, was die 
Germaanscbe sympathie niet onlief. 

'rer gelegenheid van den geboortedag van Keizer Wilhelm II, 
den 27sten Januari 1D05, hield de oude President aan den feest· 
maaltijd een veelbeteekenende tafelrede, waarin o.a. deze zinsneden 
voorkwamen: "Daarom wil ik ook steeds Duitschlands belangen 
bevorderen, zij 't dan met de middelen van een kind, als bet mijn 
land geldt. Dit kind wordt nu door een groote mogendheid met 
voeten getreden; het natuurlijk gevolg is, dat het bescherming 
bij anderen zoekt. De tijd is aangebroken, waarop tusschen Duitseb
land en de Z. A. R. de allervriendschappeiijkste betrekkingen 
aangeknoopt zullen worden, zooals die bestaall tusschen vader 
en kind". Dit is een vertaling van den Duitsebeu tekst dezer rede, 
welke tekst niet onbelangrijk ver~cbilt van het Ilollandsche ver
slag, o. a. door Van Oordt in zijn boek over Kruger gegeven. 
Er is reden om te ve1 moeden, dat dit Hollandscha krantenverslag, 
om de Boeren en vooral ook de Engelsolren 11iet te zeer te ver
ontrusten, van de scherpste uitlating n i~ ontdaan. Het Duitsche 
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verslag daarentegen is, zoo niet officieel, dan toch officieus, en heeft 
de Duitsche regE erig tot voorlichting gediend omtrent de ge
zindheid van Pre ident Kruger. Om al deze redenen acht ik het 
beter voor de geschiedenis den Duitsehen tekst te raadplegen. 

Deze tafelrede is het uitgangspunt geweest van onderhande
lingen tusschen Pretoria en .13erlijn. 

Wat er f8itelijk is verhandeld, ligt ook nu nog in het duister. 
President Kruger heeft steeds ontkend, dat Pretoria DuitseWand 
het protectoraat over Trau;;vaal heeft aangeboden; maar J. F. 
vau Oordt in zijn bekend W8rk: President Kruger en de op
komst der Zuid-Afrikaansche Republiek zegt tereebt: "bet pro
tectoraat aanbiedeu en hulp en bescherming zoeken zijn twee 
verscheiden zaken. Er is aan deze kwestie meer vast dan Kruger 
ooit heeft willen opeubaar makeu." 

Een botte ontkenning kan bet feit der onderhandeling niet 
meer wegnemen, sinds in 1896, den 12en Februari, een Witboek 
over de verhoudingen van Duitschland tot de Z. A. R. aan den 
Rijksdag is overgelegd. 

Uit dit Witboek blijkt, dat reeds vijf dagen na deze speech 
de Engelsche gezant te Berlijn met deu Minister van B. Z., von 
Marscball, daarover kwam spreken. 

Het antwoord van Duitschland was zeer duidel~jk en in echt 
Bismll.rckschen trant: "Unsere Politik geht dabiu, diejenigen 
materiellen Interessen gegen jeden Eingriff zu schützen, die sich 
Deutschland in Transvaal durch Erbauung von Babueu und 
durch Anknüpfuug vou Handelsbeziehungen gescbaffen habe. 
Diese Interessen gebieten die Aufr·echterhaltung Transvaals als 
eines selbständigen ötaates, nach Massgabe des Vertrages von 
1884, und die Sicherung des Status quo bezüglich der Bahnen 
und des Hafens in der Delagoabai. Damit, ist der Ausgangs
punkt und Endpunkt unserer Politik in jenen Gegenden ge
kennzeicbnet." 

Hij voegde hieraan nog toe, dat, als Engeland ook den status 
quo wilde handbaveD, dan het streven van Duitscbland en Enge
land identiek was en - icb würde es gar nicht für ansgeschlossen 
halteu, dass wir diese Uebereinstimmiug schriftlich fixierten. leb 
betoue noch besoud ers, dass die von ll errn Rb odes verkündete 
Politik der allmäbligen Aufsaugung des Transvaalstaates durch 
die Kapkolonie und der Gründung einer "commercial Federation" 
zur Bescbleunigung dieses Prozesses wohl kaum als eine Politik 
der Erhaltung des Status quo bezeichnet werden kann.'' 

Uit deze zeer besliste houding van den Duitsehen Minister van 
Buitenlandsche Zaken blijkt ontegenzeggelij.r, dat de betrekkingen 
vao de Z.A.R. tot Duitachland hechter waren geworden tengevolge 
van onderhandelingen tusschen Berliju en Pretoria. 

Nog duidelijker komt dit aan den dag uit het gesprek, dat 
beide diplomaten den 14cn Oct. van hetzelf<le jaar hadden. Toen 
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verweet Engeland Duitschland de oorzaak te zijn der spanning 
iusschen Groot-Brittannië en de Z.A.R. 

V on Marschal I aanvaardde die beschuldiging u ieL In tegeudeel, 
hij wierp de schuld op .Eugela11d terug, dat 'fransvaal verbitterd 
bad, b.v. door de inlijvillg vau Zuid-Amatongalaud en door de 
kuiperijen der Chartered Company. 

Duitscbland stond bie1 dus wel zeer hecht aan de zijde der 
Trausvaalsche regeering en was wonderwel op de hoogte der 
Boerengovoelens. Van een protectoraat van Duit.scLland, wat een 
verbreking der conve11tie van 1884 zou wezen, waarbij de buiten
landsche betrekkingeu der Z. A. R. onder toezicut der Engelscbe 
Re~eering bleven, was geen sprake. Dit treedt duidelijk aan den 
dag uit het verd.ere bescheid van den Duitsebeu Minister: "Wir 
beabsichtigen nicht, an dem Verbältniss des Transvaalstautes, wie 
es durcb den Vertra.g von 1884 mit England fixierl ist, zu 
rüttelu." Maar voor bet behoud van den status quo zou Duitseh
land opkomen. 

Den 24en December berichtte Consul-Gen. Von Herff, dat er 
te J obannesburg onlusten dreigden en welke maatregelen de 
regeering te Pretoria genomen had. Weer werd er door het 
ambtelijke Duitscbland de nadruk op gelegd, dat het geen ge
welddadige verandering vau den status quo zou gedoogen. 

Dit kabelgram van den DuitRchen Consul bleef 24 uur onder
weg. De beide kabels, langs de Oost- en laugs de Westkust, 
waren in Engelsche handen en iu die dagen telkens niet in orde. 

Den 30en December verzochten de Duitsehers te Pretoria den 
Keizer per telegraaf om oogenblikkel~jke interventie. 

Consul Vou Herff vroeg den volgenden dag, om de landings
iroepen vftn de Seeadler, die in de Delagoabaai lag, te mogen requi· 
reereu ter bescherming der Duitscbers, omdat Jameson de grenzen 
had overscbreden en de Boeren hem tegemoet waren getrokken. 

Het verzoek werd niet alleen ingewilligd, maar aan admiraal 
KnorT werd tevens kermis gegeven, dat het noodig was een tweeden 
Duitsehen kruiser naar L. Marquez te zenden. 

De landingstroepen z~jn nooit te Pretoria gekomen. Portugal 
heeft nimmer geantwoord op het officieele verzoek om doorlating 
over het Portugeesche gebied en de overgave van Jameson maakte 
de overkomst niet meer noodig. 

Intusscheo had de Duitsche gezant te Londen opdracht ge· 
kregen de Engelsche regeering te vragen, door welke middelen 
Engeland dacht, de gevaren, door deze wederrechtelijke grens
schending ontstaan, te bestr~jden. En Lord Salisuury, die reeds, na 
het den 14en Oct. gevoerde gesprek tusscben den Duitsehen 
Minister \ran B. Z. en den Engelsehen gezant te Berlijn, zich 
gebaast had het officieele Duitschland te doen weten, dat hij de 
'rransvaalsche kwestie niet als een donkere vlek tusschen Duitseh
land en Engeland beschouwde, had dadelijk de Europeesche 
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mogendheden verzekerd, dat de Engelsche regeering geen band 
had in den Jameson-inval en alle medeplichtigheid ontkeude. 

Dan volgde als een openlijke partijneming van het officieale 
Duitachland het bekende telegram van Keizer Wilhelm, waaTop 
President Kruger antwoordde met een: "Met Gods hulpe hopen 
wij verder al het mogelijke te doen tot de handhaving van de 
duurbetaalde onafhankelijkheid en het voortbestaan onzer ge
liefde Republiek." Het telegram van den Keizer, noch het ant
woord van Kruger komen in het Duitsche Witboek voor. Dit 
geeft te denken. 

Dit zeer voorzichtig gestelde antwoord vertolkte volkomen de 
gevoelens der 'Iransvaalscbe voormannen. V au de zijde der Z.A.R. 
wilde men geen te groote toenadering toonen. tot Duitschlaud. 

Was het telegram van den Duitsehen Keizer, dat, zooals alge
meen bekend is, door Von Marschall was opgesteld en geen 
sponta.ne uiting van Z. M. zelf was, zooals aanvankelijk werd 
beweerd, zelfs Bismarck te kras? Men zou het bijna gelooven, 
wanneer men leest, dat de oude diplomaat den jongen Trans
vaalsehen gezant, die Bismarck in Febru·1ri 1896 op Friedricbs
ruhe bezocht, 11adrukkelijk voor de Engelscha oogmerken waar
schuwde en uitlegde, hoe een gewapende beslissing niet te ver
mijden was. Op de Z. A. R. rustte de plicht, zich met alle k1acht 
voor dezen strijd toe te rusten. 

Uit dien raad sprak het vertrouwen der Boeren, neergelegd 
in het oude Lied der Natalsche voortrekkers: 

Ons hoop oek nie op mense, 
Dat die ons helpe moet; 
Oek op gên hoë prinse, 
Want dit doet ons gêu goed. 

Die ru.ad vond weerklank in Zuid-Afrika. De Volksstem van 
Pretoria drukte er haar vreugde over uit Jat deze scherpzinnige 
staatsman er van overtuigd was, dat de Afrikaners sterk genoeg 
waren, om zonder hulp van buiten hun onafhankelijkbeid te 
verdedigen. 

De machtige steun van Duitschland, in 1895 door Transvaal 
misschien gewild, werd in 1896, na de overwinning op Jameson 
en Rhodes en onder den indruk der sterke diplomatieke positie 
van de Z. A. R. tegenover Engeland, minder wenschelijk geacht. 

De opwinding in Engelaud na het Keizer-telegram was gevaar
lijk geworden. De verhouding tusschen het Duitsche en het 
Engelscbe volk was tot het uiterste gespannen en de Kruger
regeering wilde door haar houding, toen ook te Pretoria de 
kalmte was teruggekeerd, de Britsche natie niet tot een uitbarsting 
brengen, die den Europeescben vrede zou kunnen verstoren. 

Maar ook op bet officieale Duitscblaud scheen de1· Britten 
woede indruk te maken. Was het niet op Minister V on Marschall. 
die met ijzige kalmte bleef !l.andringen op bet behoud van den 



t 

• 

DE JAMESON-TROEBELEN. 7 

status quo van Zuid-Afrika, dan toch op de minder besliste 
staatslieden. Door enkele bladen, ook in Duit chland, is bewe rd, 
dat de diplomatieke actie van Berlijn ten gunste der Z. A. R bij de 
Britsche regeering onmiddellijk na het Krnger-telegram is op
gehouden. Waar::;chijulijk. grondt men deze bewering op do om
standigheid, dat het meergemelde Witboek eindigt met de opdracht 
aan den Duitsehen gezant te Londen, om te vragen, wat Engelaud 
tegen de J ameson-troebelen dacht te doen. Er is echter alle reden 
om te vermoeden, dat V on Marschall zijn actie niet heeft laten varen 
vóór hij geheel bevredigd was. Ophouden, waar bij zoover was 
gegaan, met instemming van den ministerraad, zou een diploma
tieke nederlaag zijn geweest, die in Duit.,cbland, waar heel de 
natie de regeeting in haar optreden steunde en toejuichte, eeu 
storm van verontwaarding zou hebben doen opgaan, waarvan do 
gevolgen ontzettend hadden kunnen wor·dcn eu waarvHn wij 
zeker de he'1genü; badden bewaard. De tegenstanders der anti
Britsche staatkunde begonnen zich te roeren 0 11 een verandering 
dezer politiek voor te bereidel'l. 

Dit werd hun door allerlei omstandigbeden gemakkelijk ge
ruaakt. Ten eerste konden zij er op wijzen, dat de Boeren zelf 
uiet de bescherming van Duitscbland wenseliten .en bevreesd 
werden voor al te grooten invloed vau bet Duitsche gouvernement. 
Een der regeeringspersonen te Pretoria bad in !Jet open baar 
verklaard, dat zij nog liever Engelsch dan Duitsch zouden willen 
worden. 

Ten tweede waren de Duitsch belangen in Zuid-Afrika, volgens 
hun oordeel, nu niet zoo groot, om een gewapende interveutie te 
rechtvaardigen, en dat bet biertoe zou komen, badden de feiten 
geleerd. Duitsch]and zou in zijn optreden tegen Engelalld alleen 
staan. 

Later, in December 1900, heeft Vou Bülow dit duidelijk uitge
sproken: "Ik bega geen onbe~cbeideiJbeid, als ik zeg, dat het 
telegram (van den Keizer) in elk geval de verdien te heeft ge
had, dat het door de ontvangst, die het vond, niet in Duitscbland, 
maar buiten Duitschlaud, den toestand voor ous in zooverre in 
een duidelijk licht heeft gesteld, dat •het geen tw~jfel aan ons liet, 
dat w~i ingeval van een botsing met Engeland in Z. A. alleen 
op onze eigen krAchten zouden moeten rekenen." 

Men wil, dat de Engelscha regeering gezorgd heeft, dat, zoo
dra daartoe de tijd rijp was, den Duitsehen taatslieden de be
wijsstukken werden overgelegd, dat Frankrijk, 11a bet Jameson
telegram, Engeland had aangeboden hulp, te verleenen tegen 
Duitscbland, ingeval van een oorlog. 

Het bewijs van dit beweren is niet te leveren natuurlijk. Maar 
het verbaal is herhaaldelijk gegeven, zelfs in zeer ernstige tijd
schriften. Een dergelijke handelwijze zou een erHstig misbruik 
van vertrouwen zijn geweest van Britsche zijde. Maar, waar deze 
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handeling Duitschland moest overtuigen van de politieke nood
zukel~jkheid, om Brittannië te vriend te houden, wanneer het in 
zijn optreden tegen dit rijk niet alleen wilde staan, daar is bet 
begrijpelijk, dat de diplomatie te Louden er gebruik van maakte, 
vooral wanueer men zich herinnert, dat een Chamberlain-Kabiuet 
aan bet bewinrl was. 

Dat de pro-Britteu in Duitscbland dit wapen handig bebbf'n 
gebruikt, daarvau kan men zeker zijn. 

'fen slotte kouoen zij er op wijzen, dat u et zelfs niet overPen
komstig Bismarck's taatkunde zou zijn geweest, om Eugelands 
wereldheerschappij te fnuik en door een oorlog met Duitscb la11d 
zelf. Zuid-Afrika zon bet graf worden van Engelands overmacht, 
maar nimmer had Bisrnarek gezegd, dat Duitscbland de beul zon 
zijn, die bet von11is zou voltrekken. 

Langzaam werkten deze invloedeD door. De toenadering tot 
Engelaud uegon en daarmede een staatkunde, die zeer beslist 
tegenovergesteld was aan die van de u IJ ze reu Kaw,elier. De 
beteekenis van Zuid-Afrika voor Je wereldpolitiek werd door het 
officieelt> Duitscbland uit het oog verloren. 

Von Marscball was opgevolgd door den heel wat minder 
"ijzeren" vult Bülow. Bij zijn optreden geloofde het niet-am bte
Jijke Germanië uog it dezen nieuwen minister vuu Buitenlandsche 
Zaken een staatsman gevonden te hebben, die de grootscbe tradi
ties van Bismarck zou volgen. Bülow sprak van het Duitscblaud, 
dat aanspraak maakte op zijn plaats in de zon. Maar de tegen
standers der Marschali-politiek wisten, dat zij met dezen uieu wen 
leider der buitenlaudsche staatkunde bun pleit hadclou gewonneu. 

Von Bülow begon onmiddellijk te trachtlen naar een betere 
stemming tusscbeu Engeland en Duitscbland. Hij geloofde ook 
in de staatkunde van gemeenschappelijke belangen. 

Al spoedig werd nu de nieuwe koers zelfs voor de buiten wac!Jt 
zichtbaar. 

Vou Herff WE:lrd te Pretoria als Consul-Geuera::d vervange11 
door een diplomatiek ambtenaar, die langen tijd in een Engelscha 
omgeving zijn standplaats had. . 

Daarna kwam een telegram van gelukwenscb aan Koningin 
Victoria voor het succes, in Egypte behaald (9 April 1898), vr~j 
spoedig gevolgd door een gelukwensch aan den Engelseben agent 
voor de overwinning van Omdurman (4 Sept. 1'398). Het Krager
telegram was goed gemaakt. 

In dezelfde maand brachten de Engelsche bladen de sensatie
wekkeude tijding van het geheim verdrag tusschen Duitschland 
en Groot-Britlannië. Beide landeu, heette bet, zijn tot overeen
stemming gekomen betreffende elkanders belaugen over de geheele 
wereld. DuiLcbland zou Engeland uiet bemoeilijken in Transvaal, 
noch in de Delagoa-Baai. Daartegenover zou Duitscbland o. m. 
clc vrije band krijgen in de Yangtse-Vallei. Hiermede was bet 
begeerde Oost-Azië voor Duitscbland geopend. 
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ZWENKING DER DUITSCHE POLITIEK. '9 

Een storm van verontwaardiging ging op in de Duitscha pers. 
Alleen de half-ambtelijke bladen zwegen in den aanvang. 

Het Duitscha volk riep, dat de Duitscha belangen in Zuid
Afrika verkocht waren en dat Duitschland zijn kans op de 
wereldheerschappij had verkwanseld. 

Wat de eigenlijke inhoud is van dit geheim verdrag, is nog 
steeds niet bekend. 

'roch hebben de officieuse bladen van Duitschland later mede
deelingen van het ministerie van buitenlandscha zaken te Berlijn 
ontvangen, die erop wezen, dat de Engelscha pers de feiten in 
hoofdzaak juist had weergegeven. Natuurlijk werd in die mede
deeliogen en de artikelen der half-ambtelijke Duitscha kranten 
het verdrag als een overwinning der Duitsche diplomatie voor
gesteld. 

Bülow heeft ontkend, dat dit verdrag Duitschland bond ten 
opzichte der beide Afrikaanscha Republieken. Hij zeide beslist, 
dat de overeenkomst geen bepaling bevat, die betrekking heeft 
op een botsing van Engeland in Z. A. "De houding van Duitseh
land tegenover den oorlog in Z. A. zou precies even onafhanke
lijk zijn geweest, als de overeenkomst er niet geweest was." 

Dat er geen geschreven bepalingen zijn, is te begrijpen, maar 
dat uit het verdrag de zedelijke verbintenis voortvloeide, om 
Engeland's beweerde suprematie in Zuid-Afrika te erkennen en 
de Britscbe regeering daar haar plannen te laten uitvoeren, is 
even duidelijk. 

Met de staatkunde van Bismarck was het gedaan, in alle op
zichten. Stel u voor: den IJzeren Kanselier, die telkens zijn 
banvloek slingerde naar de Britscbe concessie-jagers, Rhodes ont
vangende en met hem onderhandelende over een telegraaflijn 
door Duitsch Oost-Afrika. Het was onbestaanbaar. Bij V on Bülow 
echter niet. Iu Maart 1899 deed hiJ het. 

Het staat thans onomstootelijk vast, dat van het optreden van 
Bülow als minister van Buitenlándsche Zaken de zwenking der 
Duitscha politiek naar de Engeh;che zijde dagteekent. Hohenlohe, 
de Rijkskanselier, bleef zijn afkeer tegen Britsche staatkunde in 
Zuid-Afrika behouden, zooals gebleken is uit zijn in 1906 ver
schenen dagboekuittreksels, waarin de volgende brief voorkomt, 
door hem, na het overlijden der Koningin van Engeland, aan 
Prinses Elise geschreven: 

"En zoo is dar. ook onze goede Koningin Victoria heengegaan . 
Ik betreur haar met heel mijn hart. Voor mij was zij altijd een 
edele vriendin, en toen zij al baar oude vrienden had verloren, 
wat onvermijdelijk is, wanneer men ou.d wordt, herinnerde zij 
zich een van de weinige overlevenden uit de dagen harer jeugd, 
en het vorig jaar nog zond zij mij door om:en Keizer een uit
noodiging, om Haar nog eens•te komen bezoeken. Dit kon toen 
niet, en ik had gehoopt, dat zt weer naar Nizza zou gaan, waar 
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ik baa1 dan een bezoek zou hebben gebracht. Ik geloof, dat de 
Zuid-Afrikaanscha oorlog haar meer bedroefd beeft dan de be
jaarde vrouw kon dragen en dat de barbaarscb zelfzuchtige 
staatkunde der Engelscha politici, wan.raan zij zich moest onder
werpen, Haar leven heeft bekort. Ik zal Haar altijd dankbaar 
blij ven gedenken." 

Met de instemming van Hohenlohe heeft Bülow zijn pro-Brit che 
staatkunde dus niet gevoerd. Maar Hohenlohe, die de MarschaU
politiek goedkeurde in 1896, toen bet beslissende K üizer
lijke telegram aan Pres. Kruger aan den Ministerraad door 
Marschall werd voorgelegd, was een man, der dagen zat, die 
niet bestand was tegen de gladdde overredi11g kracht van den 
keizerlijken gunsteling, Von Bülow. 

evraHgd mag worden: wat heeft Duitschland deze toenadering 
gebaat? De stemming in Engeland is er niet beter om geworden. 
Bismarck' overtuiging is waar gebleken, dat de Engelsehen niets 
liever zullen zien dan dat Duitschland zich vijandig tegenover de 
Boeren stelt, ... aber dankeu werden sie es uns auch nicht. 

Hoe weinig erkentelijk Engeland is, heeft Bülow deze maand 
weder kunnen ondervinden. 

De strijd is niet uitgevochten. De tegenstrijdige belangen zijn 
nog lang niet verzoend. Bülow heeft het kunnen zien. Het gevaar 
blijft bestaan bij elke wisseling in het ministerie of elke omzetting 
der regeering in Engeland. Een roekeloos staatsman kan daar 
den brand doen uitlaaien. De Britsche man in the street is in 
het huidige stadium gemakkelijk tot oorlog woede op te zweepen. 
De pro-Britten in Duitschland moeten het met angst en vreezen 
zijn gewaar geworden. 

De nieuwe richting heeft dus de verwachte ontspanning niet 
gebracht. En intus chen heeft Duitschlaud veel van zijn aanzien 
in Europa ingeboet. Het machtige Germauië, eenmaal de verdediger 
van het vertreden recht, figureert als de baudlanger van den 
verdrukker. 

In 189() schreef Vou Marschall nog het fiere woord naar Londen: 
"Het telegram van den Keizer is geen vijandigheid, maar slechts 

de uiting van de Duit che gevoeligbeid voor recht." 
In Mei 1899 verzekerde V on Bülow, toen nog Min. van B. Z., dat 

dr. Leyds dat Duit chland niet kon bijstaan in een oorlog tusschen 
Engeland en Transvaal; en den 10en Dec. 1900 zeide hij: "Met 
het oog op de wereldomstandigheden en op de Duitscha belangen 
konden wij geen andere houding aannemen dan zulk een stricte 
onzijdigheid." 

Tegenover deze verklaringen staat het woord van V on Marschall 
aan Consul V on Herff den 30en Dec. 1895: "Hij, die de onaf
hankelijkheid van 'l'ransvaal bedreigt, begaat een ernstigen aan
slag tegen de belangen van Duitschland.'' 

De tijden waren wel veranderd. 
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STRIJD OM DE WERELDHEERSCHAPPIJ. 11 

De geschiedenis van later tijd ligt te versch in herinnering dan 
dat die hier nog behoeft geschetst. 

'l'rouwens, al wat er na het bekend worden van bet bestaan 
van een Duitsch-Engelsche overeenkomst gebeurd is, was een 
noodzakelijk gevolg van deze staatkunde. 

Er mag worden beweerd, dat het verleenen van den Zwarten 
Adelaar aan Lord Roberts, het gaan van den Keizer naar Londen 
in de dagen der bloedige worsteling, het weigeren om Kruger te 
ontvangen, waar tegenover staat de audientie, aan Lord Kitchener 
verleend, niet pasteu in de omlijst,ing der door Von Bülow ge
prezen strikte neutraliteit, om van andere later gepubliceerde 
feiten niet eens te gewagen. 

Duitschland volgde slechts trouw - misschien al te trouw
de nieuwe richting. Zuid-Afrika had opgehouden voor Duitschland 
een factor in de wereldpolitiek te wezen. 

Von Bülow bEkommerde er zich zelfs niet meer om. 
Terwijl het laatste stadium der diplomatieke onderhandelingen 

tusschen de Z. A. R. en Engeland was ingetreden, terwijl de 
oorlog misschien nog had kunnen worden vermeden door een 
enkelen goeden raad aan een van beide partijen, vertoefde de 
Rijkskanselier te Semmering, genoot bij zijn vacantie. 

Er is beweerd, dat het ambtelijk Duitschland tot bet laatst in 
de overtuiging beeft geleefd, dat Engeland niet tot inlijving der 
republieken zou overgaan. Maar in Maart 1900 had Lord Salisbury 
reeds openlijk verklaard, dat de Z. A. R., noch de 0. V. S hun 
onafhankelijkheid zouden mogen behouden. 

Duitschland wist het dus toen, vrij zeker vroeger reeds. 
Zal het ambtelijke Duitschland eenmaal betreuren, dat het van 

de Bismarckstaatkunde is afgeweken? 
Menige les heeft het al gehacl.. 
Door de Duitscha Britten-vrienden was steeds betoogd, dat zelfs 

bij een angliseering van Zuid-Afrika de Duitscha bandel wel 
zou varen. Engeland toch huldigde de politiek van de open poort. 
Maar nauw was het Britscha gezag in Z.A. stevig gevestigd of 
de bevoorrechting van Engelscha goederen begon. Een zware 
belasting werd gelegd op niet-Britsche waren. 

De Boeren zullen een einde maken aan die voorkeurrechten . 
Bismarck had het juiste inzicht. De Engelsche en Duitscha 

belaugen zullen in Zuid-Afrika altijd met elkaar strijden. 
In Zuid-Afrika heeft de Britscha diplomatie gezegevierd over 

de Duitsche. 
Waar zal nu de strijd om de wereldheerschappij verder wor

den uitgevochten? 
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