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Vre'clæo,nderhandelingen te Brest-Litowsk.

rr Het D'uitsche keizerrijk is bewust van d€n
êrnst der ko,rp.ende dingen. Het gaat o,m zijn
toekomst. l
Hindenburg, hun bero,emde opperbevelhebber,
voegde er bji
< W'ij zijn in een harden kamp tegeu onze
vijanden gewikkeld... De onzinnigste geruchten
gaan van mo,nd tot mo'nd doo,r heel Durtschland...
Duitsche leger van het D'uitsche vadedand, verdedig q t...,)
Rijkskanselier Hdrtling sprak in het Heerenhuis de vo{gende v/oo,rden r
<r IIet gaat hier om het bestaan van het Vorstendom en den troon. lr
A1 de provincies warerr ten prooi aan een sch€r-

pe gisting. De lucht broeide van het nakEnde onrvedet.
Bij cleEntente werd het zicht verruimd en kwatnen de harteu vol blijde hoop.
Iecler zal zich nog die gewichtige tijden herinneren toen, dag op dag, vetno nen werd hoe het
Duitsche leger ges,lagen werd. De depechen werclen gele'zen door een groote, samengehoopte menigte. Men geneerde zich niet om op luiclen toon
zijn tevrecl'enheid uit te drukken.

België zo'u eintlelijk verlost wo'rden

uit

det

kla.uw v'an de Barbaren, waarin het vier jaar ge-

stikt lag.
Het bloed van

bevo,lking zou gewroken,
de gruweldaad van Duitschland gestraft wolden.
Visé, I,euven, Dinant, Tamines ! Gij, steden,

N'97.

o'112e

en grj, dorpen, waakt efi bidt, want de ure is geslagen.

En srj, arrne moederkeas, die den dood uwer
kinderen beweent, en glj, kinderen, die uw oudec
za,agt mattelen en dooden, hoorpt, hoopt, de ure
Gods gaat aa,nbreken.
De wolf zal zich verdedigen; uw land zal getuige worden van de woeste oorlogstooneelen,
maar de vrijheid nadert; reeds dreunt de stap der
gerechtigheid in cle verte en de einders weerklinken van het zegegejuich det dappererr, die
strijd'en voor uw verloss,ing.
Clemenceau, .die gtoote .men, aan wien di
Franschen de overwinning

schreeuwt het

uit:

te

danken hebben,

< \Mij zullen weldra de oude ketens ziet verbreken der schrezuwendste verdrukkiugeï van
het verleden rt.
De h'oo,p scheen als een middagzonne boven de
landen die zooqrele jaren hadderr geleden.
Thans wâren de llansEn voor goed gekeerd. De
slag der vier RiviEren (I\4arne, Aisne, Oise en

der vijanden tegengehouden. De Duitscheftt w€rd€n tef,uggewo(pen eî achtervo,lgd. In 1914 mo,est men naar de
oprichting der legers wachten om den viiand te
Somme) had den opmarsch

bevechten; thans vloeiden dag op dag de solda'
ten van het recht toe. Millioenen stoqldren gereed
om den laatsten, den vErschikkelijken genadeslag
aan Duitschlancl toe te breagem.

DE GROOTE OORIOG,

--

1538

.n

4.

t/

**&*-*-X-

li

J!

't+{/wwrt4,

o*'fu

:/{B / /."..r.{-,/

1. 1*

,::-rgr-

,:.

:

.

fla,nclteekeningen aan het slot van het wapenstilstandsverclrag clat te Brest-I,itowsk gesloten werd,

Aan het hoo,fcl varr het leger sto'ncl Foch

en

deze geniale generaal had gezegdi:
rr Ik heb ze in mijn hancl i l

Bn sterk in zljn kracht en doo'r zijn wetenschap gesteund, zal hij cle eindzegepraal bevechteî.

r***
I)'och voo'reerst moeten wij naar Rusland en
lrct Ve'rre Oosten te,rugkeeren orn de eerste vredesverdrasen en <le ineenzakking van het vijantlelijke froqlt aldaar te beschrijven.

xv.
RUSLAND IN I9I8
DE vredesonde'rhande,lingen te Brest-Litowsk. -De, randstaten. =- Vrede mert de Oe'kraine , "Opmarsch der
Hert raadse,l van Trotsky.
Centralern in Rusland.
Vre'de met Rusland.
De militaiie toestand h
Na den vreile.

-Rusland

-

op

-

- van 1918.
't einde

.Toen, na het sluiten van clen Duitsch-Russischen wapenstilstand, de vt'edes,onclerhandelingen tusschen bEicle partijen werden ingeleid, leek

alles r,an eerr ieien clakje te zu11en gaan. De vroegere te,genstanrlers vonden geen rvoordell gerroeg

om elkaar op te hemelen en geen wiendelijktre--

derruverden gcspaarcl.
A1 spoedig krvam van Russische zijde de ont-

nuchte,ring, toen de Duitschers
zooals wija'
- afwierpen
gemeld hebbe'n -_ weldra het masker
en hun lvare bedoelingen te kennen gaven. Hun
vrerle zou niet gegroncl zijn op recht en billijklreirl, maar zij zourTen cle Russ,en hun wil opleggen. \\/at kon Ruslanci nog? Zijn leger was verr
loopen; in het binnerrland heerschte cle burgerocLlog, en iroe onaannemelijk cle Duitsche vooru'aarclen ook waren, a1 rver<l van Russ,ische zijcle
ook beproefcl verzet te bieclen ; to,ch zoudexl
cle Russen zich voor iret geu'eld te buigen hebbcrr. I)e Rijkskanselier had trou\\,ens in een rede
in ilerr Rir'ksdag op Januari l91B cluidelijk lalen rritschijnen c'lat D'uits'chlancl zich cle wet niet
rloot Ruslancl zort latctr voors,chri.iven.
< \\-ij kunnen sterilrelr op onze machtsposi-

trc r, r'erklaal<ie de karrselie,r eu cle Russen koncien iret zich rtoo,r geze.qcl houc'len.
Ile R.ussische vrecles,afrraarcliging had vooral
verzc't aângeteekend te,gen de wijze, waarop de
DLritschers het recht vaû zelfbeschikking der
Russiscire randstaten uitlegden, alsmede tegen
c1e voo,rgestelcle o,ntnriming v'an het bezEtte gç'
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O-ok woegen de Russen verp aatsing van
$e{.
de konferentie naar Stockho,lm.
De Duits,chers antwo,o,rdden met een besliste
ryerigering, Zij be'grepqa, wel dat een inwilliging

der Russische eischen hunne plannen geheel in
rle war zou stureî.
Ifet was immers hun geheim doel de randsta!g! -. Ko'errland, I.ithauen, Lijfland _ in te
lijven. D,aarom zouclen deze lancien een Duitsche
bezetting beho,ud'en. OndEr dê hoede der Duitsche bajo,netterr zou da,n een referendlum worclbn

uitgeschreven, waarb'ij dus eEn ee,dijke, d,Ernokratische voûksraadp;lerging uitgesloten was.
De D'uitschers verlangd'en ooll hier een roofpolitiek td.volgen.
Zo:uden de wedesonclerhandelingerr afgebroken worclen? Een oogenblik scheen het àâarop
uit te loopen. Maar
we wezeh er,reeds op
- Een
Rusland was machteloos.
nieuwe Russiiche
vrqdesraf\,iaarcl qins
o,nder wie zich t1e volks- bEvoncl rierscheen oo T
kommissaris Tratzky
Brest-Litowslt.
te
Januari
En -de o,ndErhandelingen, waa,rbii de Russen een lijdeliike roil te vervullen kreEeh, konden voortEezet worden.

$gsland begorr af te brokkelen. Het gezag

cler

bolsjewistische volkskb,rnmiss,ariss,en bEperkte
zich n'eldra alleen nog tot,de go,uve-rnementen
Petrogracl En Moskou. D,e Oekraine zoncli zelfs
haar eigen vertegènwo,o,rdigets na,ar Bresrt-Litorvsk. fn een manifest rzerklaarde de centrale
Rada der Oekraine dat het land oçr 20 Novernber
7-97i ziin zelfstandlqheid had uitgero,epen.
Ook F'inland ha<l zich a,fEes'eheirlerr en reeds
in beqin, 1,91 8 was ziine o'nafhanl<eliikheid niet
alleen door Rusland en Dtritschland, maar ook
door Zwedet, No,orweqen, D,enemarkeï erl

ill erk en d Oo,k Finlan d knoo'pte af zon der vrei<lesonclerhandelingetr met Duitsrehland

Frankri

liike

.

aan.

Verdet had Siberië zich afqeseheidlen, evenals
zoo doo'f D,uitschland begeerd'e qewesiteî

open-

het Dolr-seh,ier1. fn Ës'tlanr1 en Lith'a,uen
<1e
haatde zich' een kraehtis s,tre\/en na,ar -o'nafhanHeliikheir'l. Po,len <lre,ie"de het slachtoffer cler
D\ritsche militaristische kliek te worrclen.
On 'l 0 .fanuari werclen de wed'esoçtderhanrJeline'en hernornen. Daar be,icle oartijen evenwel
l,rrcJrrekkig on hun stanrlorrnt blerre'n staan, bleef
me,n om het dbo'cle nunt hee,nclraaien. Plots
,'nc'lde Trotzkv een drinc'ende behoefte naai Pelro,ç"rad te rrertrekkEn. Oo'nieulv uteïrlen de besntekin r.te,n o'n drerb,roken . De letrl er rl'er D'uitsclr e
onrllerhanrlelâ.ars. von Kiîhlmann. liet zich. tii.16,6q een hesLnre;kinE r;'2n rl'pn toes;tan11 .in rle
1,o,o,ffll<onnrnicsiiE y2r1 denr T)ruitsch6l Qijft,srr12o,
hçsl qr2f min,jet wien.ldliik cl'ar c,nkeile wekerr
rc 1lo1111 6,ru er â'e bo,lsricrvis'ten uit. Ziirt aanrrarrkeliike c'ec,str]îifr hleeik hee;l wat tre;lroelcl'. ,, 1}s t'nlsierviki 1'. 1.s,r'1.1ââr.l'e hi.i. rc stelinefi eenvoudiq
od bflrtalc macht. TT1111 ât'qr1me'trte,n zijn kanonircil en machiregewere,n. ) Als s,tichtdliik voo,t'
'lreel<1
haal.lle von Kiihlmann tet Rrrssisch ootreclerr in Finland' aân. (waar r1'e sdlrl'ateska ee'n heersch'rn,nii rran Eeutelrl vo,è,t't.

zcl,o,ails

er

in

de ergste

tijden Van let ezarisme niet erc"et geweest is. l
Tnrl'erdlaa<l1 n'o,e,llde ook in Finlanrl dê b'urcrercrr,rlog. D,e bo,lsie'i,r'iki wis,ten crp 29 ]anuari tle

regecrin.qsimacht

singfors.

te verovere.î en bezetten IIel_

Ook in cie C)erl<raine bleef het niet rustig. Te
Charkof v'estigdê zich eren arbe{ders- en bàê,renregee,ring, die het gez.ag der Rada weigerde te

erkEnnen. Op de vre,desko,nfe,re,ntie zou n.u.ook
d ez e bo'1s j ewistis ch e rergeering lzerte genwoo rdi gc1
wo,rcl'en. Het zou er nierf eùvoudiget orn wor-

den.

Tro,tzky keErde llaaï Br€,s,t-Lito,rvsk
.hernam
dte eindelo'o,ze

terug. Men
besprekingen. Het "geduld

der Centrale o,nderhandelaars bego,n uitgeput te

raken. D,e rr Breslauer Mo,rgenzeitùng l, v-*rklr,""de clat de Centrale delegaties niet nàar Brest-Litows,k.waren ge'gaan, rt om Trotzky slechts gelegenheid te geven zijn warein wii te verbJrgetr
en d'q wereltl met zijn revodutio,nnaire redevoelûngen te rre.rvelen l. Op een goerd oo,genblik verloor de Drrits,che generaal Ho,ffmann zijn la,atste
gedulcl en b'ra,cht zulks <1o,or een kiachtigen
vuistsla.g o,p de ko,nfetrentietafel aan het vers,tancl

der Russer.
Terwijl men te Brest-I,itou"sk aldus moeiza,am

over de tot stanclko,ming van den vrede o,nderhandelde, zag Rrlsiland zich langs alle kanten
door vijanddliike machten o'mringcl. Wij spraken
reeds over c1e bo,lsjewis,tisrche intriges in Finland
en de Oekraine. I[u kwa,m Ro,ernenië er no,g bij.
Trotzky verklaarde desraanga,ancle, < dat hii d€i1

oo,'rlog alleen tegen d'e Ro,erneensrche generaals en

bourgêoisie, niet tegen de Roem,eensche... arbeiclers zou \,oerer. )
?och zo,u nu spoedig een eers,te weclesverilrag
tot stand kornen. Op,ZaterclaE 9 Februari onderl
teekenden de gevolmachtieden cler regeeringen
van D'uitschland, Oo,stenrijk-Hongarije, Bulgariie en Turkije eenerziids, en de gevoûmachtigden der Oekrainsche volks,republiek anrlezijds
een vredesverdrag, het eerste dat sinds het uit.
b,reken van clen oorlog gesloten wetd.

Hoofclzakelijk kwarn deze vrede de Centraler,
ten go,ede. Hii hersôelde den handel en opencle
c'le Centrailen den \^/eg naar Azië" Het bezette
gebie,c{'\ 7erd ofltruimd, de krijgsgev'angemen wije.e{aten. Oo,rlogsschatting werrl niet geeischt err
c1e grenzen b'lerren ongewijzigd, met dêze veranclering clat de Oekraine met een derde van Polen

(het

gouvernermentsgetried

Cholm),

vergroo,t

wefd.

Onmiddellijk vo'1g<1le plotest van Poo'lsche zijcle. Ofscho,on de Foolsche regentschapsra.ad aan
cle D'nitschers 2,e11 ziin orntstaan te danken had,

liet hij zich niet onbetuigcl. Hij trad af . De Poo,1sche rrertegenwoor'cligers in den Rijks'clag err in
Oost c ririik protc'stec'rt1err h,"fti e. \a nieuwc orrdcr lrand'elingen beftlsrtten d'e gerle,leqeettleir rtau dc
Oekraine er in, clat c]e qlens vo qe,ns de ethrro-

grafische liggine en met inachtneming van cle
c{e,r beyo,lkiug later zo'u rvo'tden vas,tge-

wenschen
stelr1.

Niet beter kan rnen het karakter
rrrecle omschriiven, rlan

r:ran dezev

Oostenrijksche minister glaaf Czernin het deecl, toen hii hem een
rr broo,ilrrrecle r noemtle. TTet gejuich in <1e Centrale landen was algemeen...
c1e

Men meende eT nu zeket van de Oekrainschc
rneclewerking te zijn. Men rekende evenwel n'iet

-
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Ko,ning Konstantijn van Griekenlaud.

met db bolsjewistische elqnenten, die hu:r roode
galdes op het graanrijke gewest afzo,nden. Groo scheepsche plunderirrgen,volgclea. Het gevolg
hierran was een ultimatum aan de Rusische re-

geering.
Toen kwarn de verrassing. Op 7 Februari wErden eens te meet de tresptekingcrr hernomen. Vo1geos tle Duitsche bladen zo'u het nu emst ga.af,r
wo.rden. De << Post I schreef zelfs: tr thans wordt
er Dtuitsch gesp,roken. ))
lrotzky maakte evenwel aan dat rr Duitsch
s,preken l een zoo plo,ts als onverwacht einde. In
de zitting van 10 Februari deelde hij mede dat

Rustand, zandet een fo'rmeel wedesverdrag te
ondertqekenen, den staat van op,rlog met de Cen-

trale rijken.voor geeindigcl, verklaarde. Tegelijkertijdl werdi een bevel tæ diernobilisatie der Russische s,trijdkrachten aan alle fro,nten uitgevaar'
digd,. Verdere besprekingen zo'uden kunnen gevoerd wordbn langs den weg vân < het onmiddellijk verkeer r tusschen de betrokËen regeerin
gen en cle zich reeds te Petrogtad bevindencle
kommissarissen der Centrale mogendheden.
De vetbazing was algerneen. De officieuse
rt Nordd. AIg. Ztg. r schreef dat r< c1e raads'elachtige Ttotzky de werreld een nieuw raadsel oçrgaIr,

en gaf dtaardoot wel duidelijk de twijfelachtige

sternming weer, die zelfs

in

regeeringsknngen

heerschte.

De positie van Roqriienië we'rd hierdoor al biionder hachelijk. To,t overma,at van ramp zrlna
generaal von Mackeusen aan het ongelukkig lanct
een ultimatum, waarin qpening cler vredesonder.
handelingen binnen cle viei dagen geeischt werct.
\ltlij hebben reeds in bijzonderheden beschreven,
hoe ctre Dtritschers den Roemsriërs den vrede aJclwongen, zaadat wij den lezer naar onze uiteenzettingen desaangaande verwijzen (b12. 1330 e.
v.).WTj herinneren slechts a,àn deze feiten, opdat
dle lezer zich een goede gedachte van den gang
de,r gebeurtenissen zou kunnen geven. De hoofcl-

punter vindt hij hier ôus botrdig herhaald.
Ifet verraseiend besluit van Tro,tzky bood de
Duitschers echtet €en go€de gelegenheid. Zij lieten ze niet o,ngebruikt voorbijgaan. Op 18 Februari kondigde generaal Hoffmann het hernemen der krijgsbedtijven aan ! En indetdaad hertam het Dtuitschê legEr op 19 Februari om 4 uur

's morgens zijn

opnaarsch.

Het 12de Russische

leger sloeg op de vlucht.
Onder de bedreiging r'an dit offensief , ztnrl
Tro,tzky een me'c1'c {ee,ling àan cle Duitsche regeering, waalin hij vetklaarde', dat de Raad van
volkskommissarissen zich geno,od"-aakt zag ziclt

-

Koning Kons,tantijn van Griekenland
formeel b,ereid te verklaren, de vredesvoorlwaar-

te teekenen.
Von Ktihlmann scheen deze vetklaring

,.len

n'el sceptisch op te nenren.

tlaad

IIij

evetr-

verklaarde in,ler-

in de Rijksdagzitting van 20 Februa,ri er

eerst aan te gelooven, ( wanneer de inkt van het
vredeskontrakt droog gewo,rden zo,u zijn. t
Onderwijl sloegen de D,uitsche legers er lustig
op los ! Tegenstand ootnroetten zij àor, go,e<l alJ

niet. Hun olxnarsch wercl een militaire-wandeling. Reval en Pleskau werden onmiddellijk be-

zct. I)te Turken hielpen van hun kant een lianclje

en rrbevrijdden r Trebizonde.
Op 21 Februari kwam een Russisch koerier te

el 'I'ro,tzky onderteekend vrerdesvoorstel. En oF 24 Feb. om hatf r,ijf
's morgerns beslorten de rro,lksko,mnris,sariss,eu clc
D,uitsche vrerlesvoo,fwa,a.rden te aanvaarrlen en
r4rnieulv af te reizen.

I3erlijn met het doo,r I,enine

Dientengevolge kon rijkskarrselier von Hertling op 25 Februari in clen Duitschen Rijksclag
Tn a Eizuwe, groote, heerlijke mededeehn[

docu

l.

hij mede dat de in Ruslauil o,nmilitaire operaties e,nkel t in naam der
menschelijkheid r ïverclen o,uderno,men ter l-rescherrning van l,ijf- en Estlanders; m. a,. w.
Duitschlanct zou nu zijn annexatiepiannen door
leveus

d,eelde

clernomerr

een bezetting verwezenlijken.

Het loerde

reeds lang

op

cleze pro,vincies.
Kunstma,tig werdr er, dank iij c1e medèwerking
van- enkele grootgrondbezitters, d.ie voor hun bezittingen vr€esdleo, een z.g. syinpathie-bewegrng
voo( Duitschland tot stand gebraèht. Hun geroep
oT hulp steuncle enkel op vrees voo,r de 6oùsjewistisch-e praktijken. D'e bevo,lking zelf werd bp

geen enkele wijze geraadpleegd.
Hoe de Dntitschers hèt zèUbeschikkingsre.cht
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met officiererr varr clen Generalen Staf.

geiieiden te verstaan, bleek o. m. typisch uit
xetgeen er te Ko,erland ge,be'urde. Daar beriqrcu

zii zich op de uitspraak vân een z,
natio,ualen fandraad, welke

uit

g,

leden vau den

Landdag was sarnengestel.d. De Landdag zelf
bestourcl echter voo'r tlO p,. c. uit vertegenwoordigers der ridderscirap en der groot-grond.bezitters,

welke hun verkiezrng aau cte l)urtsclre bajo'netter'l. te danken hadden.
I)eze verrgadering ging in haar D'uitsch-gezinctlreid zoo,ver, dat uj niet a'arzelde a.an deu l)'ur!schen keizer... de hertoge'lijke kroon aan te lnedEn

!

Trouwens, in den D'uitschen Rijkxlag zelr
ging er protest tegen den Duitschen landtro,nger
op. De afgevaardigde Drr Co,hn vetkla,arde inderdaadr tijdeûs de zitting van22 Februa,ri, dat ( de
zoogenaâmde hulpkreteû uit de Oostzeeprovincies slechts voo,rw'enclsels zijn voo,r annexatie,
wa,arto'e reeds lang bes,loten is. tr
De gelegenheicl was ecl'rter te mooi voor de
D'uitsche militaristen.
Rusland mo,est clus den vrede teekeuen. Zulks
geschiedde o,p 3 Nlaart, om vijf uur 's nq,rniddags.

lv{eer vernedererrcler voo'rwaarden, dan
welke Rusland werden opgelegd, kan
z-ich

moeilijk indenken.

Niet alleen Finland, de Oekraine en

deze
mexr

Polen,

Lithuaniê, Lijfland, en Estiand werden van Rusland losgemaakt. Rusland
kreeg verbod zich voo,rtaan met de b'innenland
sche a,angelegenheden van deze gen'esten in te 'a'
ten, wier lo,t door de Centrale machten zoru wor'
rna,ar ook Koerlanclr,

clen bepaald

Ruslànd moest verder onmiddeilijk ontruimm;
aa Ànatotiæhe provincies, die terug aan Tur'
kije ko,rnen, ErtlÈjan, Kars en Brato'ern, Verder:

*.
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*steden. Na vijf dagen haddeu zij Pskov beteiki
en o,p 2 lvlaârt stonclea zij voo,r N.arva, op enkei
150 km. van Petrograd.
Ten Zuiden nam g'eneraal.Ijichho,rn }teskau.
Polotsk en IJo,riso,v. r\og mee.r Zuici.elijkel
n,
rle Oekraine * war€n de Duitschers oe Oekrarners. z. g. tel hll_tp ge$lel(r 1n nun strtjd tegcil
(le Ru$rerr. (Jp,1 r\laart namen zij Kiev.
Op slechts enkele cragen namen de oprukkeucle
tro,epen 7,000 ottrcie'r€n €rn tj0,U00 so,Ictâten gevaûgen, terwijl cle oo,rlogsbuit 2,400 ka,rronnerr,
5,LX-)U mitrailleurs, 500 autos, 128,000 gcrverell,
tt't)û lokomotreven e,n 8,0{J0 waggo,ns beoro,eg.
- Op 't oogenbhk clat de vrercre geteekencl werrl,

Ilc

iiep de lronthln we'srteùjti van r.rârvalac-peiix.lus
Pskov-Polotsk-Bo,risov-Gourel-Kiev-Go,rociec-.
Ue opmarsJrt wer(r Voo'rtgezel. ZeTIs oe .r Urlic.i
staken een na.nclJe to,e..We meictcleu reeds riun
sukses te Trebrzoncle,; op 12 rlIaart vetrovêr(ic.u
zij Erzeroum. Geheel de Oekraine werrd iloor (rc

(irreksche minis,tel VEnizeio:

Duitsctr-Oostenrijksche troepen bezet.

oluriciclciii j ke

ct volledige

ricnro,b.iiisatie, van i'1 n

lc€icr.

Ook kreeg Ruslanii o1.r.irac.rt onmiddellijk vrecle rnet de Oekraine te s.Luiten, en diencte net
Oekra,insch gebied cioo'r cle Rus,sis,che troepen en
cle l{oo'de Garcie te cioen o4ltrulmen. Onmiddel-

iijke ontrLrining val I'rsilarrcl el r,tjtlanil. Beide
gewesùen zo,uden (,o,o,r eelt D,uits,cire po,lrtiemacht
bezet wo'rden.Finland en de Alandseilantien dlien-

cleu aansto,nds door de Rus;sische troepen o,ntruimd te r,vo,rden. De kwes,tie der Alandseilanden
zou later geregeld wo,rclen.
Zoo clc'den cle Centralen hun macht gelden. Op
r1e gro,lste en lo,nipste wijze s,chondel zij alle beginseleu van gerccnfigireitl, waar het zwaard cle
o,verwinning harl bchaalcl.
In Rus,land wercien de outeerende bepalingen
vafl het vercl,rag zeker niet o,p gejuich o'nthaald.
Zoaveetr eergevocl hacl men er dan to,ch b.ehouclen, o,nr er heel de bittere vernedering van te

begrijpen. Bn to,eu het uitvoerend ko,miteit der

er zijn go,edke'uring moest aan hechten,
het zulks noo,dgedwo,ngen, maar met den
wrok irr lret hart. Het kon zijn verzet slechts
plato,nis,ch uiten in c"en scherp p,ro,test, waadn
sovjets
deeci

de f),uitsche voorwa,arden als u voorwa,arden van

politieke barrclieten r ll.erileû genoemd. Op 16
,N{aart bekrachtigde het b,uitengewoon âl-Russisch ko,ngres van So'vjets en Kozakken-afgevaardigden het traktaat.
D'e Entette ---1 die geweiger<l had de vrede'so'nderhandelingen te Brest-Litowsk bij te wo,nen

ontkende natuurlijk alle waarde aan het

-

a,fge-

dwougen vredestraktaat.

Alhoewel artike'l 1 van het vredesverdrag bepa,a,lcle, clat de o,orlo,gsto,estanctr tusschen Ruslanct

en de Centrale landen was geeindigcl, bleef het
Duitsche leger oprukken, z. g. om de <t Russische. b,en-den

r te

bedwingen

!

Oos,tenrijksche

tro,ep's11 naimen clee1 aan dezen ve,ldto,cht, alho,ewel

cle Oo,stenrijksche premier zulks eerst geloochenct
had.
Varr Finlancl to;t cle Zwarte Zee go,lfden de troepen over Ruslancl. Dte troepen van generaal

Kirchbach trokken doo,r Lijfland en Estland,
dan over de Mohn-Sund, narnen verschillende

ken op naar het njke mijn- en

Zij

trok,

inclustriei-rekXe_r

van deu I)onetz.
Op 13 Àllaart werd Odessa bezet: I}e 'Iurken
trokken Batoem birrnen, ingevoùge het verclrag

van Brest-Litowsk. i\le[ urrzondering van deri
I(aukasus was geheel oe Zwafte Zeé na anaer
D,uitschen invloed gebracnt. Ook de tsaltischeZee

onde,rging hetzeifcie lot. Op 5 tVlaart bezette.r.
de D,uitschers de Alandseilanden, terwijl hul
troepen aau den burgeroo,rlog in Finland deelnaulell.
Wij zouden het verhaal over het machtsge
weld en het machts'nisbruik der Centralen toiin

lret oneindige kunnen vogrtzetten. ZeIfs dEar,
w.aar zij z. g. als a beschermers l optraden, uittc
zich hun willekeur op ondubbelzinntge wijze.

Al wat niet

strookte met hunne belangeû, werd
eenvo,udig onderdrukt, en zelfs voo,r staatsgre
pen de{nsden de generaals niet terug. Bladzijderr
zouden me,t dit relaas te vullen ztjn, zoa rile o,nù
niet to,t cie hoofdzaken diendcn te Leperken.
Wat er in Rusland,, na het teekenen vaû deu
vrede, omging, ligt nog te zeer in het duister on
er nu e'en overzicht vaû te gevein. Alleen

zij

ge-

zegd dat de anarchie steeds meer ern meer grn'zich
heen greep en de wiilekeur d.er sovjetko'mmissa.
rissen slechts in de bloedigste dagm d.er Fransche revolutie haar weergade viuda.
'We
geven dlan ook enkel in 't beknopt de voo,r.
naamsrte gebeiurtenissen na het sluiten van d€ti
vrede van Brest-Litowsk weer.

Op 27 Augustus \Merd eEn

D,uitsch-Russrisch

aanvullingsverdrag onderteekend. Hoof dzakelij !
ging het in dit traktaat over de regeling van eeu
aantal kwesties van politieken en militairen aard,
ontstaa,n door het feit clat de betrekkingen vall
Ruslancl to't de grens,r,"o,lkeren nog niet geregeld
waren. Rusland erkende nu formeel de zelfstancligheid der iands,taten, wat cle < Vo,rwârts r deed
schrijven dat deze zelfs,tandigheidsverklaring de
mogelijkheid opencle de Baltische provincies on
der den scepter van Wilhelm II te vereenigen.
Op 14 Juni had Rus,land een voo,rloopig ver
'drag met de Oekraine geslo,ten, zulks na eindelooae besp,rekingen. D,e m:oeilijkheden werden
,daardoo,r echter niet opgelosf

*
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lie langs overal het roode Ruslanrn als in
\zeret greep omsinge,ldat.

eeri

De Tsjeko-Slo,wakken, die aan cle zijde der Entente ge!.ochten hadden, streden in den Oeral;
Siberië bevrijdde zich van de bo,lsjewistische
heerschappij, allerlei Russis,cne geue,raâts, (ile me.t
't nieuwe re$eq geen vrecie haclden, vere,enigden
troe?en roncl zich en bonden den strijil mEt de

roorle legers aan. De Duitsch-Oostenrijksche tro,ep,eil vo,crrt€n in Finlancl en in den Krint. Vercier
mengcl,e zich de Entente in den strijd.

Op

't

einde van 19,18 kan men (ten lniiitairen

toestand als voigt samenvattcn:
_ Itntente-oo,r.logsscrrepen lagen voo,r Sebasto,poù;
Frans,ch-Grieksciie tro,E)en wa,re,n te tlcressaf aé
Bngelschen in Batoem à Bakou, Ituss,rscire troe-

pell

orllile1" l-'crvel

van generaalUenrkine opereer-

in het Koruban-distrikt en .\oo,rcie,lijkir uog
deze-van genera,al Krasno,f in het Donlgebiedl
terwijl ten Oosteu op de \À'olga de troep.-en vau

den

admiraal Koltchak slag leverden eu penn innameil.

D'e Tsjekoi-Slowakken bezetten Ekaterinenburg; de geallieerde aideetingen <le lVloermans-

kust en Àrkhange'i, de Engelsche vlo,ot lag voor
de lravens van de Baltische zee.

ln Azië bevond zich de îranss,iberiaanscire

in anti-bo,lsjewistische haadelr te Omsk
en te lrkoutsk. Ten Oosten van het Ba,rkal-meer
naqr de Fransche generaal Janin het bevel over

spoo,rweg

Generaal Sarrail.

De Duitsche intriges
en de randstaten vonden

in de Oekraine, Finland
vrij spel. In

de Oekraine
traden cle Duitschers a1s heer en me:ester ef,, zoodal. z|j zelis niet aarzeTdcn in c1e regeeringsaangelegenheclen in te giiiperr en door een staats'

greep Duitschgezinde minisiers aan iret bewrntl
brachten.

In Finland brachten zij het zooveî, clat de

Finsche Landdag op 9 Oktober prins Frederik
van llessen tot koning varr Finlancl uitriep. Overbodig hier bij te voegen, dat ciezc koningskeuze
geheel onder D,uitschen druk geberurde en de

Finsche monarchistische partij dit besluit deed
aannemen, ondanks het verzet der repu.blikeinsche frakties, terwijl de s,ocialistische leden ver'wij derd werden gehouden.
Niet treffender kon de D,uitsche po,litiek

in het
Oosten worden in 't licht gesteld, lijk de afgevaardigde Dr Cohn het in den Duitschen Rijksdag deed:
( Ik wil het even hebben aldus de afge'
vaardigde

orver ons optreden

gebied. (De- partijgenooten

vfil

in het

ten slo,tte, hadlden delr Amor-stroom erl den Ousl

souri tot Vladivostock in hun bezit.

9g*çta aj nog dat in Juli de D,uitsche gr<rz-ault
}Iorsk_o,u, graaf Mirbach, eo kort daarop generaal-veldmaarschalk von Eich-horn, oppêrÉvel'hebber der
Duitsche troepen in de Oekraine, alste

mede zijn adjudaat, als slachtoffers van boqx.aan-

slagen vielen. Van D,uitsche zijde werd natuurlijk beweerd dat de duistere intriges der Entente

hiertoe aanieiding hadden gegeven. De D,uitschers koqrden zich immers niet voo,rstellen, dat
er zelf.s in 't omgelukkige Rusland nog patriotten
rn'ooaden, die hen geen goed hart toèd.roegen.
Zoo eindigde 1918 in Rusland, in vo,llen ihaos.
Nog heden is het niet duidelijk, hoe daaruit weer
oo,it een geregelcle en geo,rdende toestand. kan ontstaan.

X\rI.

bezette

OP DEN BALKAN

den spreket roe-

pen, do,elend op het Duitsch bezettend gez,ag i
tr Roovers ! Nloo'rdenaars ! r ) D'e randstaten zijn
knekelhuizen geworden, waar het gebe'ente van
de besten des lands verbleekt, diedoo'rdedaartoe
misbruikte D,uitsche so daten vermoo'rd zijn' De
heele oo,rlog is een familiekwestie van de Hohen-

zollerns geworden.

de Tgjeeks_ch-geallieerde tro*pen. De Japaaners,

>

Herhaalcle'lijk hebben wii er reeds op gewezen,
dat de b,urgeroo,rlog in 't bolsjewistische Rusland
woedlde.

Daarenboven hadden de bolsjewieken het hoofd

te bieden aan allerlei aanvallen van anti'bolsjewistische legerbenden en van geregelde troqlen,

lGrierkemland tergenoven der Cerntralen.

Aan

hert

front van Saloniki ilr l9l7.lglg. -_ Binnen.

landsche moeilijkhede'n in Bulgariie.
Het
- Serp.
geallieend offemsief in Macedonië- van
temberr 1918.
leç;en op
- Hert BulXlaarsch
de vlucht.
Wapenstilrtand
mert nulgariie-.
Troonafstandl
van Koning Fe,rdinand v-an

-Bulgarije.

-

De bwrijdin{-van

Senviëi.

Na den troonafstand van koning Koarstantijn
en nadat Venizelos weer de regeeringsoracht in
handen had, geeregea, was db Ouitscns invloed

-
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Generaal Sarrail inspekteert cle troepen te Salonikil

in Griekcrrland gelnuikt.
V€rize'los verbrak de diplomatische betrekkirrgen met cle Centrale lanclen; de schuldigen âau
den
op de Fransr:he matroaen zouàen g*-moorcl
straft
worclen, (1) terwijl de Konstantijnscire
ambtenaars uit hun ambt werden ontzet.
Buiten plaa.tselijke gevechterr, grepen er in tle
tweecle helft van 191? en in den winter van 1g1?1918 geen belangrijke gebeurtenissen op het
front varr Saloniki plaats. Gemeld zij a,lleen, dat
in Oostelijk }facedo,nië de Bulgaren de Grieksche
bevolking uitroeiden : 94 do,rpen werden gehecl
verwo'est, 32.000 Grieken kwamen om, waarvan
30,000 van ho,nger o'f ten ger,'olge der onderstanc
mishandelingen.
Op 20 Decemb,er werd generaal Guillaurnat tot
opperbevelhebber der gea.llieerde legers van het
Oosten, zulks in vervanging van genèraal Sarrail,
benoemd.

Toch bleef cle gevechtsbedrijvigheid gering el
tot plaatselijke akties beperkt. In Juni 1918 werd
generaal Guillaumat op zijne beurt door generaal
Franchet cl'Espérey vervangen.

Het uur van den eindstrijd zou hier weldra
slaan. Op 15 September zou de aktie ingeleid
wo,rden.

(1) Na de verraderlijke houding van Grjekenland in 1916, werd het in November 1916 gedwongen zijn oo,rlogsmateriaal uit te leveren.
D'a,ar aan deze overeenkorrnst geen gevo.lg werd
geg'even, o,ntscheepten 1200 geallieerde matrszen.

Op

't

oogenblik dat zij den toqr van een heuvel te

Athene bereikten, werd Er op hen gevuurd, alsmede op het Zappeio'n, $'aar admiraal Dartige du
Fournet verscheen. De schuldigen aan dezen laffen aanval zouden nu gevonnist worden.

I,aat ons even nâgaan, welke troeperl hier te

gc,no,\ier elkaar stondEn.
In Sclrteurbe'r 1918 sto,uclen

250

op een front van
tot 300 knr. tusschen de Devo,li eu cle zt

tegcrnover cle geallieetde troepen haas,t uitsluiteur

Ilnlgaarsche ilivisies,

nl.

276 bataljons, met eet,

250.(X)0 I3ulgaren. De Dui.schers iraclderr
f

op dil
i jagers c.n 35 mitrail.
1270 kan( irnc'.r hontler de aktie

rortt riog enkel 3

lsur--a,fclee,1ingen.

b,ataljo,n

In het geheel geno.ren en zonder de 50
Oostenrijksche bataljons rne 'e te rekenen, besciriliten rle Ccrrtralen o,ver 445.'00 man onder de
lrevelen van clen Bulgaars,chen g:neraal Todoro'ff.
De Errtcnte bezat daarteg'eno,ver een indruk.
u'ckkcnde macht, samengestel<l uit Dngelschen,
Iirarrschen, Serv'iërs, Joego-Slaven en Griekerr.
I)eze laatstern hadden, o'ncler de leiding van Venizelos, cen lcger van 200.000 man gerno,biliseerd
steuuen.

Tnss,chen de D,evoli en de Adriatische zee stotrc

het l9u liorps van getreraal Pflanzer-Baltin.
Deze slocg de

tle

lta iaansche troepen terug, welke
uit hun stellingen verdfeve[

Oo,steurijkers

hadrlen.
Om een goed inzicht

in het verloop der krijgs
gebeurtenissen te hebben, is het noodig dat wii
voo'rafgaanclelijk clen binnenlandschen toestand
van Bulga,rije schetserr. Ilet enthousiasme vool
clen oorlog tvas hieï zeer geluwd. Een kabinetskrisis ontsto,nd, we{ke clen Duitschgezinden premie,r Rado,s awo'ff to,t aftreden dwo,ng en den
Bntente"vrienci X4alino'f aan het bewind bracht.
De gezindheid in het leger was slecht, deserties
krn'anren in gr:ooten getale voor. Ziehier hoe eer
Balkan-ko,rrespondent den to,estand in het Bulgaarsch leger v66r het intre'den v'an het geallieerd
offensief schetst:
rr Reeds langer cla,n een jaar was het herhaalde'

lijk

voorgekomql,

c1ât

onderofficieren en solda-
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Aankomst en het opstape'len van blikken doozen met vleesch en beschuit voor de Gealfieerd€rl
te Salo,niki.

ten, re$erve-o,fficiEren zelfs, eenvouclig zo,nder
hun korps verlieten, orndat zij thuis no,orlig waren, err o,m het volk
cle bo,eren
- voo,ra,l
niet te orntstemmen, waagde
men het niet er
-niet gestrengheid tegen in te gaan. Allerrvege,
o'ok in de o,mgerving van het nieur,ve kabinet }falinof, wercl .verzekerd dat Bulgarije geen derclet
ver"lo'f

rvirrterv'eldlto,cht merer zou meemaken, dat Bulgar"ije door D,uitschlancl wercl ge,ëxp,loiteercl en
eigenlijk oo,rlog vo'erde te11 voo,rd'eele valr
f-)uitschland. Voo,r een winterveldto,cht werden

lra,geno€tg g:een voorrzorgs,maatregelel geno,mer

Er was geb'rek aan unifo,rmen,

kapo,tjassen, de-

kens, ondergoed, emz. Eindc'lijk, na langdurige

oncle'rhande,lingen, zoncl D'uitschland 250,000 stel
uniformeh, dbrch zon<ler kapo,tjassen, een lerrering
geheel onvoldorende om het geheele leger opnieuw uit te rusten.
Aan het frornt werrd clen nieuwern minister, die

zich cla,arheen hacl begeven o,m zich persoo'nlijk

van cle b,ehoe{ten en de sternming van rle ttoepen
te vergewissen, onbewimpe'ld verklaa;rd, dat me.n
niet bereidr was doo,f te vechten, zoo,lang men niet
voildorende werd verzorgd,. gekleed en orider{Jc.
bracht.

D,e algenieen verbreide spvattin.g, clat voo,r
Bulgarije het einde vff1 clen 66,11o,9 ophandenwas,
kteeg nieuw voedsel dbo'r de omstandigheid, da.t;
er voor de dbrn 1/14 September op,geroçen licirtirrg van 1899 niets rvas tloo(bereid. D,e dien clag
o,ndier de wapens gekornen rektuten vornden noch
uniformerr, noeh nachtlegef , noch schoenen, zooclat ze, met uitzondering van hen, rlie zich ze71

konden en wilden uitrusten en onderhouderr,
werer tot nacle]fe oproeping naar huis werclen gezonden",)

ôp 15 Sep ember kwam dus het geallieerd of.
fernsief los. Alle voorbereidingen tot den"aanval
\À'aten zo'rgvuld;ig geheim gehouden. Het was in
rlen sekto,r van Sokol-Dobropotie-Vetrenik, dat
cle aanval zou geschieden. Het 2" Se,rvische leger
Stepanovitch zou hier, doo'r enkele Fransche divisies vo,o,rafgegaaû, de aktie inze,tten.
Het terrein van den strijd bood den aanvallers

geen gemakkelijke taak,

Zij

moesten inderdaad

den Sokot" (1388 rn.), den Do,bropo,lie (170O m.) en
den Vetrenik (1440 m.) overtrekken.
Het welslagerr van derzen aanval overtrof echter
alle verw'achtingen. Reeds den 15" September,
werd cle eerste Bulgaarsche stelling storrrnenderhand iagenonnen. Het vijandelijke fro'nt scheurde
over een lengte van 11 km. De verwarring was
groot, geheel het fro'nt ten Wes,ten van de War-

drarwerd aan het wanke,len gebracht. Het 2.

Servische leger rna,akte er van gebruik om binnen

kioof te dringen.
Op 17 Se,pternber wercl de opmarsch voortgezet. Flainchet dr'Espérey beveelt. den tweeden
aanval, waafinede de Britten gelast zijn.
Den 18" kbmren deze in het vuur. Zij fuerken
hun cloe'l bij het meet Do'iran, maar mislukken
ten Oo,sten ervan. Toch is de ontreddering in het
Bulgaarsche leger nu algeme'en geworden.
Het kornt er nu op aan de vruchten r,'an deae
ee,rsite ovefivinning te p,lukken. Het Bulgaarsche
leger mo,et in tweeën gesneclen worden.
Snerl wo,rdt de o,p narsch voortgezet. Detr 20"
trekken c1e Fransch-Servische ttoepEn over de
Ts,jerna. Reecls is men 45 km. op e€n frontlengte
van 40 km. opgenrkt.
Nieuwe Entente-strijclkrachten werpen zich
ten Oosten eri ten Westen van den zak va,n Pc
cle o,nts,tane
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Kaart van het geallieerd, o,ffensie'f tegen cle Bulgaren.
iosko in het gevecht. De Bulgaren slaan overal uy
de vlucht.

Den 22" begint de algemeene

achterr,-o,lging

van Mo'nastir tot de Wardar. De spoo,rlijn UskubSaloniki wo,rdt afgesneden.

Het begin van het einde nadert. Het Bulgaarsche le'ger ontloopt overal het gevecht. De o,ntmoedigde sotdaten ïverpen hun geweren weg.
Heelcler konvoo'ien worden buit gemaakt.
Prilep wordlt bezû. oçt den 24o; tusschen
Graclsko en het meer Do'iran trekken de Entente-

troepen over de Wardar. Vestingerr vallen, wo,rden zonder veei strijd ingerornen .
Op 26 September overschrijder de geallieercle
legers de Bulgaarsche grens err de Bulgaarsche
stacl Stroumitza wo'rdt b,ezet. D'an vallern Kruchevo, Veles en Resara.

D,e opmarsch is buitengewooûr snel gegaan. De
overwinning is volledig.
Ook het Oostelijk Servisch leger rukt op langs
de Wardar, alsmede naar Egri-Palanka en den
lweg naar Sofia; ten Westen nadererr geallieerde
afdeelingen cle terugto,chtslijn Kitchevo-Gostivar. En andere tro€p,en, dle naar den bovenloop
der Strouma oprukken, trekken o,p hun beurt

de Bulgaarsche grens.
Op 29 SepternbEr is de Fransche ruiterij te Uskub.
Dienzelfden avo'nd werd de wapenstilstand te
o,veq:

Saloniki geteekend.
Deze wapenstilstand was doo,r onderhandelirr'
gen vooraf gegaan.
Reeds geruirnen

tïjd haddretr er geruchten van
geheime bespre&ingen tusschen agpnt€[r van

-

154,7

-

Aanko,mst van Ftansche infanterie te Saloniki,

Bulgarije en de Entente geloopen.
Het bleek dat de vroegere miuister-president
Gesjo,f, die in 1915 aan c1e zijde der Entente hacl
willen ingrijpen, sedert geruimen tijd te Genève
vertoefde eu daar voeling met de Entente had geho,uden.

D'e legeeringswisse'ling hebben wij reeds gemeld. Verder sternde het verblijf van koning Fet'
dinand in I)uitschland to't nadenken.
Ten slo,tte had Bulgarije geen aigeheele voldo,ening bij het sluiten van clen vrede met Roe
menië verkregen. Het vraagstuk der Dobroeds,ja
werd, voornamelijk o'nder invloed van Duit5ch-

Jand, niet clefinitief geregeld. Grensgeschille'n

rnet de Turken waren ook al niet van aa,rd om d€
betrekkingen tusischen de Bo,ndgenooten nauwet
to,e te ha,len.

Op 25 September, om 5 uur 's avonds, had zich
een Bulgaarsch o,nderhande'laar a.an de Ententelijn aangeboden. Hij vroeg in naam van den opperbevelhebber To,doroff , een wapenstilstand. van
48 uur, tt o'm de aankornst van twee gwotrmach-

tigde afgwaardigden van de regeering te So,fia
moge'lijk te maken, welke met de to,esternming
van ko,ning Ferdinand kwamcn, om de voo,rwaarden van een wapenstilstand eî €ventueel van den
vrede vast te stellen. l
Generaal Franchet d'Espérey weigerde de vijandelijkheclen te staken, maar verklaarde zich
bereicl cle Bulgaarsche gevo;lmachtigden te oqrt\"angeî.
D,eze kregen to,estemming de Engelsche lijn
over te steken en werden naar Salo'niki geleid'
Den 29n ontving generaal Franchet d'Espérey
hen en cleetl hun de r,'oorwa,arden der Enterrte

kennen. Deze werden allen aangenomen.'Reeds
denzelfden avoncl onn 11 uur, werd de wapenstil
stancl geteekencl. D,e vijandelijkhedEn hielder.
-

den volgeniLen c1ag, rles middags, op.
D'e voorn'aarden der geallieerden kunnen als
volgt wo,rden sarnengevat: Vo'lledige breuk van

de

Bulgaarsche regeering

met hare

Centrale

bo'ndgenooten. Waarbo,rgen ter beveiliging der
geallieerde kri j gsverrichtin gen. De wedeskonf etentie za7 over de definitieve territoriale regeling
in den Balkan beslissen. Alle gevaar van Bulgaarsche zijde voo,r de krijgsverrichtingen der geallieercle iegers mo'et wo,rden

vo,lge

:

verhinderd. Dientengedeno'bilisatie van het Bulgaarsche leger

od zijir o-i-:uik elders tegen Bulgarije's bondgenoo,ten. Ontruiming door Bulgarije van atle ge-

bieci buiten Bulgarije, dat zijn leger sedert het
uitbreken van derr oo,rlog bezet hield. Overgave
aan de geallieerden van alle transportqn, booten
en spoorwegen. D,e geallieerden moeten wijen
doortocht heb'ben doo,r Bulgarije en zullen de

punten van strategische wàarde bezetten. De
geallieerde krijgen kontroile orver de Donauscheepvaart. Aan de Duitsche en OostenrijkschJlongaarsche beve'lhebb,ers wo'rdt vier weken tijd
gelaten, om hun tro€pen en militaire organisaties
uit Bulgarije terug te trekken.
lenslo'tte werd bepaa d, dat de gesloten wapenstilstand een zuiver militaire ko,nventie omvatte.

De waarcle van de gesloten overeenko,rnst was
beteekenis r,rc,or db geallieerden. Niet alleen
werd doo'r Bulgarije's a,fvarlligheid een wig in 1...'
Ceatrale blok gedreven: van overwegrnd belang

lot

-

Landing van de Geallieerden in Saloîiki.
was het daareuboven, dat't'urkije vau zijn bondgelrooten over lancl geisoleerd wercl eu de weg
raar het Oosterr aa,n de Centralen werd afgesnedere.

VErder opende de wapenstilstand den weg uaar
cien l)qnau. De toekoonst werd duister voo,r tte

çentrale landeo.

lerecht mocht de aVorwârtsl dan ook schrij-

ven, <rdat het Duitsche volk nu alleen bieef tegeuover de Franschen, Engelschen en Amerikatren,
met den rug tegen den muiu en den doo<l voo,r
ous )).

De

D'uitsch-Oostenrijksch-Hongaarsche

troe-

pen, die ter versterking van het bedreigde ]Juigaarsche front gezonden werden, kwa,men te

iaat. Voor 't eerst faalde de militarre machine...
Niet onbelangrijk was de rol, die de Arneri'
kqrnsche zaakgelastigde in Bulgarije, konsuigeneraal M.urphy, iu de voorafgaandeiijke onderrrandelingen had vervuld. Niet alleen moet hij
op de hoo,gte zijn geweest van het vredesaanbocl,
.làt middeur Juli aan tsulgarije door de Entente
\ïas gedaan, maar rt was zijne bemiddeling, die
nu, op dit kritiek oogenblik, werd ingeroçetr.
Ilij aânvaardide de o,pdracht en vergeaelde zelfs
,-i.'gldgaâ.rsche gevolmachtigden naar Saloulki.

In dâen tijd van groote beroeringen, bleven
ni* uit. Nauwelijks was cian ook
,1e ri.apenstilstand gesrloten, of tsulgarije onder-

tie verrassingen

de gevolgen van'
çond er _. binne-rrlandsch
Op 3 Okto,ber v'aandigde koning-Ferdinand een

ten behoeve
-o.,ifest, uit, waarin hij vetkaarde-B^o'ris, afstand
t"" ,l:" oudsten aoon, kroonprins
de
r* a"" trosn te doerl. In het manifest zegde
a Gezien de omstandigheden, welke
;;;;.-.
à"u n het koninkrijk hebben voorgedaan en die
.,*"-iâo* burger wijwillige offers voor het
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Fransche troepen orn marsch.

welzijn van ons dietbaar vaderland eischerr,
ik zelf het eerste voorbeeld van offervaar-

wensch

digheid te geven. l
Prins Boris aanvaardde de regeeting en melclde
zulks op 5 Oktober in een proklamatie, waarin
\\.e

o.m. lgzetr

:

Ik breng ter kennis van het Bulgaarsche volk,
clat ik heden den træn cler Bulgaarsche Czaren
<

beklim, oocler den naarn van Boris

III.

Geboren op den schoo,nen, Bulgaarsciren gro,rrrl,
geestelijk zoon van den orthodoxen godsdienst,
o,pge,vo'ed te midden van mijn geliefd vo,lk, dee,lge.
nomen hebbsnde aanzijn vleugde o,ver zijn schitterende heldenfeiten en zijn omopho,udelijken
rtooruitgang, s,teeds bezield, doo,r zijn idealen en
cloordrongen veut zijn demokratischen geest, die
zich heeft geuit in zijn traditioneelen strijd voor
vrijheid en o,nafhankelijkheicl, zoo,wel als in zijn
publieke en maatschappelijke instellingen, verklaar ik plechtig, dat ik de gro'ndwet zal eerbie-

digen en getro,uw en met zelfverlo,ochening het
r,velzijn en den voo'rspoed cler natie zal dienen. rr
Ko,ning Ferdinand vErliet, in gezelschap van
prins Cyrillus en een groo,t gevo'lg, Bulgarije, onn
zich te Coburg te vestigen.

Op 5 Okto,ber keurde de Bulgaarsche natisnale
de
in geheime zit- der Sobranje
ting, het beleid
regeering -in verband met het
sluiten van den wapenstilstand go,ed. Da,armede
was dan Bulgarije's afvalligheid een vo,ldongen
feit gewurderr. D,e gevo,lgen zo,uden uiterst belangrijk zijn, zooals wij in het verdere verloop
rier gebeurtenissetr zullen zien.
Na het sluiten van den wapenstilstand lag de
weg naar Servië open.
Dit land, dat al de afschuwe ijkheden van ,{en

vergadering

-
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Ecn Errgcls<'L rlii-isie-ho,ofclkwartier te Sa.lo'niki.
had gekenci, clat zijn le,ge,r ha,r1 zien rvijken, na heidhaftige gevechterr, \rr o\/er- zijn gretizen, dat dg o,nmenschelijkc lrc,ze'ttitrg van derr

oo, 1og

vija.r.d met belrro,nderEnsq'aarcli.q stoi'cis,me had
d'oorstaan I het zou eindelijk zijn noo,it riervloger.r
hoo,p in verweze,nlijking z.ic,tt gaan. Het oogeriblik der be,vrijding was aangebroken.

Op 5 Okto,ber wierpen cle Itrans,cir-Servische
troepen een Oosterrrijksch ko,rps terug o'p Vranja.
In Albanië moesten de Oostenrijksche ttoepen
rvijken. D,e Italiaansche generaal Fe,rrero bezette
Berat, trok over de D,evo;li cn was o,p 9 Okto,bet
in Ël-Bassan. Rechts bezetten de Grieken Car''alla
err D'rama. 90.000 vijanden \À'e'rden gevangEn geno{rre{l err 2.000 kanonnen ve'ro,verd.
Oo 12 Okto'ber veroverden <1e Se,rviërs Nich,
en bereikte c1e Fransche ruiterij Prizren<l, en l\4i*ovltza.
D,arr trokken de Serviërs langs de heirle o,evers
de,r n'Iorawa na,ar Be'lgrado or).
On 14 Oktober r,r'aren de ftalianen te T)'urazzo

en 'Iirana.

On rle'n 19" stonclen de Frans,cheu aan clett
van <len Donatt, in tle btturt vau \/idin ett

lmo,r<l

I.onri-Palanka.
Scuta,tr viel op 31 Okto;ber. On 1 Nor'ember, na
trokken de Ser'.rische

eerr zegetochtvan 45 dagen.

troencn hrtr hoofds arl, Belgrarlo,, lrinnen. Sewiô
n as hevrijrl
.

:n/n
DE STRIJD TEGEN DE TURKEN IN I9I8
De striiil

in

-- Bovrlldlng van Palec=
De venoveringl van Meso=
met Turkiie'
lVapenstllstand

Palætiina.

tlna en Syrië.
potamiti.

-

Op I D'ecernber 1917 was, zoo'als wij woeger
gemeld hebbeu, Jerusalern tioor de tro'epen varr
geueraal Allenby op de Turken vero,verd. Daarrrre'de waren echter cle kriigsbedrijven in Palestina niet beëinfigd. De lurkeu bescliikten ov€r eelr
aanzienlijke tro,epenma,cht, rvelke een ernstigc
bedreiging voo,r de Britsche legers vormde.
Den 28" D,ecember 1917 o'nclemamen de Tur
ken zelfs een poging om Jerrrsalem te heroveren.
Deze a,anva,l mislukte.

Eene reel<s gevechtar vo,lgile. D'e Britten ondervonclen hierbij veel hulp err steun van de Arabieren. D,e Turken moesten wijken. Op-20 Fe-

lrmari 1918 hadden de Bdtten Jericho aan

c1e

Jordaan bereikt.
La.ngza.am vo,rclerde hun opmarsch. De moeilijkherlen, welke het terrein hier bood,, waren
groot. VErsterkt cloo,r D,uitsche af<leelingen,
slaacclen de Turken er in op 4 April de Britten
bij Amman ten Oosten van de Jo'rdaan een nederlaag toe te brengen, hetgeen tle Éngelschen
dwo,lrg naar den stroo,m terug te rvijken. Slechts
hegin Mei ko'nclen cle operaties hier herrvat wordcn. De strijd bracht geen beslissing, daar er met
af-.r'isse'lencl sukses gesôreclen wercl.

In

op 19 September gingen
van den weg Jerusalcnl-Nabloes over een breecl front tot het o'ffensief
or,er. f)e eerste stormloo,p werd gebroken, maar
tegen midclernacht wercl r1e aanr.'al herhaalcl en
tot rlen morgenstoncl voo'rtgezet. De Turken behielclen echte'r hunne ste,1lingen. fn het kustvak,
qraar Engelsche oorlogs,s,chepen met hun vuur
rlen aanval steulclen, moes,ten t1e Turken echter
terugtrekken en dierrtengevolge clen weg naar
clen na,cht van 18

r1c Engelschen

ten

-r*abloes prijsgeven.

Oo,s'tem
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Kaart van het strijdtooneel in Pa,lestina, Syrië en Mesiopo'tamië.

\veg'en naar

trachtte nog s,tand te ho'uden bij het meer vall
Tiberias, maar werd tot o'vergave gedwo'ngen.

zij

Een tiencluizend krijgsgevangenen vielen de verbonden troepen in handen.

vangenschap hactr kunnen ofl.tsinappen. 18.000

D'e Turken warell nu voo,r go'ed verslagel. De
weg naâr Syrië lag voor cle overw'innaars open.
Zij rukten naar het Noo'rden, en 't werd nu eene
reeks van ovenvinningen, bektoond door <le in-

Intusschen had de kavalerrie Nazareth en a1le
het Noorden bez,et", zoodat de Turksche terugto,cht in een vlucht o,nta,ardc1e, waarbij

zwate verliezen leden. Hoe zij ditmaal zoo
lang stancl hadden geho,uden werd opgehelderd,
toen het b,leek dat Generaal I,iman von Sanders
het bevel had gevo,erd en nog juist aan krijgsgekrijgsgwangenen vielen in Engelsche handeu.
De Ko'ning van Engeland zond aan generaal Allenb:v een telegra,m om hern en zijn troepen geluk
te rvenschen en zijn dank te betuigen.
D,e korrespo,ndent van rr Reuter r in Palestina,
deelde trizonderheden over de verrro,lging van de
Turken doo,r cle Engelschen mecle. Lange transpo,rt-ko'1o,nnes, clie na,ar het Noorden aftrokken,
n'anclelden eenvouclig in c1e hanclen v'an de Engeische kavalerie. D'e wegen waren vo,lgepropt met
'r'luchtende troe1ren, <lie een getnakkelijk doel
\/oor de vliegers vo,rmrlên. D,eze lieten een hagel
r-an bornmen op het verwarcle kluwen neerdalen,

rvelke een vreeselijke uitn'e,rking hadden. Het
taferc'c na den silag boo'd eer-r verschrikkelijk uit-

r.rcht, zooals men allecn

in

nachtrneries aan-

scho,uwt.

Verrler had cle vijancl veel van de machineiqeu'eren te lijden.
Dieze nederlaa,g, rvaarhii tl'e

îurken tu'ce

derde
van irun lcrijgsmacht vetlo,rerr haclclen, qras irr
Palc,stina en S5rrië het begin van het einde. Ooh
t1c troepen ten Ooçten van de rivier moes,ten in

allerijl tetugtrekken of zich overgeven. Het overschot van het Turks,che leger in Syrië, oçi de hielen gevolgd cloor Engelsche, Fransche, fnclische
err Aralrische kavalerie, cloor vliege,rs bestookt,
verkeercle in een bijna wanhopigen toestand'. Het

ltame van Da,maskus op 3 Oktoiber, waar 7.000
nran zich overgaven. De Turksche vediezen aan
kriigsigevangene,n beliepen to'en 50,000 man, tEr-

wijl

325 kano'nnen werclen buitgema,akt.
Hie'rmede u'as Pâlestina, het Heilig Land, van
dc he'erschappij der Turken vErlost.
Ook S5rrië zou spoedig worderi veroverd.
Den 8n Okto,ber bezette Britsche miterij Sahis,
30 km. ten Noo,rd-\tr7esten van D'amaskus, waat
zich het breedre spoofl4regnet uit het Noo'lclen met

het s,malle net door Syrië vereenigt.
Tntusschen rvâren te Beiro'et Fransche tro,epen,
ontier bevel van'vice'a.dmiraal Varney, ge'land en
met gro,o'te gee,stdrift ontvangen. Beiroet met ziin
200,00O irrrvo,ners, is zeer Franschgezincl , clc
Ilra.nschc taal llro,rrlt er algemeen gesp,rokerr en
stee<l's hcbben cle inwo,ne'rs zich tot trrankrijk gc\l'encl, u."anneer cle Turksche drvingelanilij al te
tl rr

rkl<end rverrl

.

Op 13 Oktobe,r u'erd Tripo'li etr op clen 15n
IToms vero,r.erd. De Rritten te;lrle,n nu een ?5.000
.gcvanqenen err enke'l 'l 7.00O man

<1er

4",

7u

en

8u

Trrrksche legers hadden weten te ontkomen.
Op ?6 Oktoher viel AlleTrpo en hiermede rvas
geheel Svdë in hanclen van de Entente.
Alvo'rens tle krijgsl-redrijven verder te vo'lgen,
n'illen v'ij tlen lezer een gecldcht ger.'en van r1e
groo'te mo'eilijkherlen, welke de troqren * zooals
ooil<

-

rsûÎ

Generaal l,iman von Sanders,

hoofd der Duitsche militaire missié

in Turkije.

nen. Evenwel haddlen zulke suksessren gerneenlijk

geen doorslaandb ge,r,ntgen, dldar, acht& de veroverde stellingen, steecls weer nieuwe duinen en

rotsheuvelen te b,Erneesteren wa,rein.

De oorlogvoering.zelf is geheel anders dan
op de andere frontdn. Beschietingen dienen tot
niets; loopgraven zijn t niet, de so,ld'aten zitten
in kleine dleklfingen, dle men {( sangafs r no,emt
en welke w,o,r den vijand onzichtb,aar zijn. Ook
de kaino'nnen zijn onzich.tbaat en o,nder de ste+
nen bedblven. De woesrtijn bestaat hier inde.rtlaad veel meer uit sieenen, dan uit zand, ten
in den sektor langs den rechteroever

van

d;e Jo,rdaan.

Men zal b,egriipen dat, bij zulke o,mstandigheden, een snel o'p'rukkEn geheel uitgeslo,ten was.
Daarenboven moest er

in

deze woestenij voor bec1ê tro'epen anrlers van horn,ger en doçst clteigden o'm te komen.

voorrading gez,orgd wo(dlen, daar

Ove,r de mo,eiliikheden, hieraan verbonden, zal
licht denken, zoo men weet clat d'e konvoron'eî 40 lrm. in cl,e wo,estiin hadrlen af te leEqen
en tlat TEruzalern zoowat 500 km. van Port-Saïcl
of Kantara verwiid:ert{ lic't. Geen <1'a.g ectter hebmen niet

he.tr <1e tro,enen gebre{< eeled'en.
d-e vervo,er-ruaEens niet rijtlen konhet transpo,rt do,o'r kameleu o'f ezels

D'aar. waaf
c1en, rvet'rl

verzekerd.

Chancel vErtelt van zijn bezoek aan den sekto'r \ian Tericho.
Men had hem gewaarschuwcl. dal hii rr d'e hel l
zou betredren. rr fn deze omschriiving ligt niets
overdreven r, verklaarî de schrijver , u zij is zelf.s

aangrijpend \ilâa,r

)).

Enr,rer Pasja,

lurksch miniJir'va,ri
oo,rlog.

wij hooger reeds ded,en opmerken
bij hun op- àntleeneu
narsch te overwinnen fadden. Wij
deze trijzonderhecl,en aan eeri verslag van d.en bijzonder-en ko'rreErondent van de rr-Îilusrtratio,nr,
Jules Chancel, aan zijn btad.
Het Turks,che front in Palestina liep o,ver een
totatre lengte van 1@ km. Men stelle àich echter
deze frontlijn niet voor lijk het ononderbroken
loopgtaaf-sg'steern in Noordt-Franki.ijk en in België. Ddt frornt vormt geerr strakke ûjn, maar is
uiterst grillig en voor alles zeer bewegelijk. Een,
plotse aanval van c{'e Britten stelt hen in het beeit
van verschillende totsachtige heuvelrijen of dui-

minste

-

rr Alles dra,agt er toe bij den indruk van een bezoek aan het helle-rijk te geven.
À{en vertrekt v'an den op 1000 meter boven den
spiegel der Middeilandsche Ze,e gelege'n Olijfberg;
nen 'c1aalt, daalt s,teeds door .basalt-engten,
in w-o'lken van aschachtig sto'f, naar de landen,
gelegen o'p 400 meter beneden den spiegel van
clezelfcle zeei mer, mo,et de temp,eratuur- en at'

moarferische dnukkingwerschillen onderstaa,n,
welke dusdanig afdalen vefoorzaakt, om. dan op
den bodem van dteze ro'tsen-kuip woeste landschap'pen te vinden, die Gustave Doré in zijn il'
lustraties voor Dante moeten geînspireerd hebb€n, en eindelijk deze Doode Zee te bereiken, wel'
ke a11een doo,r dlen,oo,rlo,g uit haar verderfelijken
slaap o'ntwa;akte; ziedaar de beproeving welke
de troqpen te dbo'rstaan hebben, die de boorden
van de Jordaan hebben'te verdedigen. Deze stte'
ken moet men,bezocht hebben, qm. naar waard.e
het weerstandsverrrrogen der dappere soldaten

te s'chatten; zij dïe geclWongen .waren

eerT zen-

gende hitte te verdragen, een srto,f beladene lucht
in te ademen; muskieten, scho,rpioenen, slangen,
a1 de kwaadaardige djieren te weerstaan, die hen
onophoudelijk plaagden.
Op een twintigtal kilornerter van Jerusalern, be-

treedt men dEn eersûen helle-cirkel.
Het landschap verandert plots v'an uitzicht en
de tenaperatuur stijgt tot 40 graden. Roqrdom ons

liggen ingestorte rotsblokken, wier heldere en

sornbere tinten een aangfijpende tegenstelling
vorrnen. Stel u de bergetl vân geschilderd karto,n
uit eeri reusachtig u lruna-p,ark )) voor. De uatuur, men"schen en dingen, alles is olverdekt met
een dikke laag stof. Men aderrrt v'uur en aseh.

De Australische troepen, b{a,nk bepo,ederd en
in wagens o,f te paard
voo,rb'ijtrekken, verschijne'n, met hun groo,te,
bepluimcle deukho,eclen, als fantastis,che visioenenr van makab'ere p'ie'Èro,ts. De gendarmen, die
aan de kruisingen der wegen geplaatst zijn, ltjkend, ook zij, witte beelden, wijzen den weg met
ha,lf naakt, die op de baan

een autormatisch gebaar.
Nierts levendls s,chijnt in de,ze akelige streken tc
kunnen bestaan.
Wij treli*en aldus cloorheen plaatsen met na-

*
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Schipbrug over de rivier bij Bagdad.

nen, die tot de verbeelding spreken, als de rr ouacli l.(o'uffalk r of val1ei van den fiuitenclen wind,
en wij naderen Nebi-l{o'uzza, een vermaard n{uzclmansch heiligdo,m, waar ÙIozes begraveu
ligt,. r Chancei bereikte ten s,1otte, na dezen moeilijken

tocht, het Britsche kamp. Een Australisch kapitein vo'erde er het beve1. 'Het kamp zelf was gttnstig gelegen, ten mins,te urat zijn strategische
ligging aangaat, cla,ar men er de vlakte van de
Jo,rdaan beheerscht. Ten opzichte rzan het kom-

fort, was er evenrvel geen reclen ori de so'lciaten

te

benijcien. Een hevige wincl woei er aanho,udentl ,
rlie geclurig cle tenten lo's,rukte.
Chancel wist daarvan mce te spreken. Pas zat
hij aan clen disch, o,f een windvlaag rukte geheel
ele tent 1os. Tafels, kaarten, eten, al1es rn,e'rc1 meegesleurd. De Australische kapitein nam het geval
evenwel niet tra,gisch op. Hij raapte een cloosje

ri beef r van den gro'nd o'p e1l vergenoegde el
zich mee te zeggen : rt De wind is vandaag wat
hevig. l{aar 't is clan odk niet zoo warm ))...
Chancel vervo,lgde zijn to,cht en bezocht Jericho,. Hij beschrijft deze stad aldus:
<< Zieltjer enke,le boomen, wat grî,en, .wat gehavencle huizen; 't is Jericho met clen dreunettclen naam, zoo weinig in verhouding met zijn
rverkelijke beteekenis'. Hoe kan het ook anclers?
\\,Iie kan er aan clenkcn in deze streek, waar c1e
aarcle misschien vruchtbaar zo,u zijn, indien de
hitte niet elk menschelijk werk o,nmogelijk maakte? Bn toch zeggen cle ge'schiedenis en d'e Heilige
,Schrift, dat clit laird eens b1o'eiencl was, dat Eriha
gehecl Palestina van graan voorzag, dât Jo,suë

cle

muren van deze stad dee'd vallen en dat Herodes
er het prachtig paleis deecl bouwen, waarin hij
stierf.

Wat

blijft

er nog van dez€ heerlijkheden over?

