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VOOf\f\EDE. 

Nadat de En,qelsrlw minister mn kolouii''n, Joe 
Clwmberlain, in .~..Yovember 1901 het Duitsche leger 
belcedigd had, werd dit uit Duitschlancl met een 
groot nrtnfrtl 1rrinig 1'/l'il'll(ll' briefknarten bcrmt-
1/'0ord. AtulmnkelUk IC!Trll'll rlczt' lirie(kurtrfl'll ht 
Enr;clund rrrnil'ligd, maru· kort drtarop besloot 1/11'/1 

de m·erige te bewaren om als b(jdrage11 fp dirncn 
tot de geschiedmis m n dm tegenwoordigen tijd. 

Deze b(jclragen nn wil ik met t:éne '&ennccrderm 
r'll 1eel in <len rnrm nm dit bod•je. TVrllirltt i.-; 
mUn 8fo( ook lmtikbaarrlt'r d(fn dir brirfkaartrn 
rn kan z{i die zd(s ,r;rootrmlcels rerrangen, 1caar· 
door den geschieclro1·srl1er terc118 eenig onrerlacik
kelijk werk be~;paard 1cordt. Overigens heb ik ran 
mUn geschTU f geen overrlreren rcncarlttingen. 
Jfrwndrn lang bleP( tot m(in F>Ji(il mUn zeer!.- onrr· 
drukt: de ,,Burrn(rewul" lr'ffdr, de ::Gcdacltten'' 
tr-r zijde. "Ons 1'ijd.srh1·i(t" ging t' gronrlr', :: Uni· 
rrrsol-Biblinthrk", "Girl.-;" t'n onrlr're tijd.srhri(feu 
zceigerden, en eene Fran Doctor, clie eerst mijn werk 
!Jf'j)I'I'Zl'll 1/((d~ vond 111U11r' !Jr'rlof'!dt1l :l'OII(w;", tom 



een Herr Bath de inkleeding te zwaar oonleclde 
vom· den Duitsehen lezer. Wil het publiek zich nu 
over den 't:erschoppeling ontfermen, dan zal dit br
vorclerli)k zijn aan de herinnering aan dezenziearen 
ti) cl, die wellicht den ondergang van Engeland's 
macht en van Europa's moraal beduidt. 

Terloops wil ik opmerken, dat ik tegenove1· dezen 
ondergang bez1caarli)k eene heugel!jke herlering 
zoude kunnen stellen. !Je offers zijn te groot en 
het door cle Boeren gegercn voorbeeld dreigt eer 
afsch?-ikkend dan aanmoedigenel te werken. 

H. W. COR ELIS. 

Bonn, Maart 1902. 



Een Beel<l <les Tijd ·. 

In eene der hoofdstraten van Londen wierp eene 
dame uit een venster nu en dan een geld ·tuk 
tm; ·chen eene wachtende menigte. Dat wat> geen 
liefdadigheid, het was ~!echts een tijdverdrijf. 
Eenige opgeschoten jongens beijverden zich om 
lleze geldstukken op te rapen en wierpen elkander 
op zijde en omver, kortom, het had veel van cene 
vechtpartij. 

Wat daar eenige jaren geleden in het klein ge
beurde, (lat zien wij thans in het groot. Een rijk 
volk verveelt zich en zoekt afleilling, men ijvert 
en vergadert men reist en doet aan sport. Ook 
zint men op "aroote" daden en men zenut, troe
pen uit om in 'erre landen te ve<.:hten. Even 
bereidwillig zoude men zijn geld aan hanenge· 
vechten, wedrennen of zwaard ,·echten gaofterd 
hebben, maar men verlangt iets op grooter ·chaal, 
met het vaderland als inzet. En de regeering 
voert een oorlog :.::onder roem, ja zontler eenig 
\"Oordeel, maar met luisterrijke intochten en bar
baarH<.:hP krijgsmiddelen steelt zij he hart van 



hem, die als een bedorvm kind zich in het gr
voel van eigen zekerheid weinig rekenschap geen 
van eene ellende, welke het tot geen enkelen prijs 
zelf zou willen verduren. Fier acht hij zich ver
heven boven het lot tles vreomdelings, wiens 
edelmoedigheid hem een huldeblijk is, en nooit 
overleeft hij den waan van al vermogend en on
verwinlijk te zijn. 

Als andere, minder vrijwillige toeschon wers 
leeren wij de "door onderlingen naijver verdeelde" 
neutralen kennen. Zoude de verdeeldheid inder
daad zoo groot zijn bij de gelukzalige diplomatie'? 
Roerloos tuurt zij naar den venvoeden leeuw. 
Een woord, eene aanduiding, denkt zij, en ik ben 
een kind des doods ; dat toch eerst een ander 
aan de beurt kome ! En in hare verbeelding vreest 
zij bovendien overal om kooping en stille overeen
komsten. Alsof de dwingeland niet beclroigingcn 
gewoonlijk doeltreffender achtte! 

Ook in het regeeren heersebt nabootsing, mode, 
goede toon. Wie zoude in onzen tijll van scheids
gArechten nog denken aan wreede en onrPcht
ntanlige oorlogen, ah; er gcc11 antc(.;edPnten waren 
uit mindor kieskeurige tijden ! :llou zoude oen 
algemeono zodelij ke en go wapende tUf'f-'Chen kom~L 
duchten. Maar aL ·weleer voert men oorlog en 
als weleer zijn er machtige neutralen, die den 
~d1ijn trad1Len op ~~l wekken, abof a!Jeon diep-
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zinnige reden n hen tot een afwachtende houding 
bewogen. Maar de rustverstoorder Jacht in tilte 
om de neutraliteit van hen die hem bespotten 
en niettemin bij alle militair vertoon en groote 
woorden hunne innigste wenschen verloochenen 
en deftig neutraal blij ven. 

De wakkere ::>trijllt alleen en ziet het bijbel
woord bevestigd, dat men alleen op God en niet 
op menschen kan bouwen, ook al beroemen die 
menschen er zich op, stamgenooten te zijn. 

Dertien gedachten ovet· <len oorlog in Zuid-!frika. 

1. Vreemd i het, dat Engeland er niet de 
voorkeur aan gegeven heeft, de zoogenaamde be· 
dorven regeering der Zuid-Atrikaan ·che Republiek 
om te koopen. Dat ware minder erg en minder 
kostbaar geweest dan zulk een oorlog . 

.En indien EngelanLl werkelijk \'OOr eer on recht 
strijdt; waarom zocht het dan steun bij kaffer::; 
en bewoog het Portugal tot het • pelen een er 
dubbelzinnige rol? Dat is niet het goede voor
beeld in de opvo ding. 

Gaat het alleen om de er, dan sla ik voor, dat 
de Boeren hunne \'rijheid herkrijgen en daarbij 
de verklaring afleggen, dat Engeland wel bad 
kunnen overwinnen, indien het ·lecht. aewild had. 

:2. Wa~ tle oorlog i11 ZuiLl-.\Jrika e ne leven::;-



\'I'HH" voor Engeland ·? Wie zal he zt·~u:t•n ? Y ODI' 

zijne leider· gold hij al· zooLla.nig. 

3. Het is niet uit vrees of uit traagheid, d, L 
ik mijne ::;t('m niet laat hooren, zeide lle neutrale 
::;taatsman. Aan machL ontbreekt het on.· niet; 
vrienden zijn on::; echter lierer dan rijanden. 

Bene al te vriend ·chappelijke homling \'Crwekt 
wantrouwen en wordt op de proef ge tcld. Zoo 
liet Ru ·land zijn oorlog ·zu<.::htigen vriend Frank
rijk mede tot heL vrede (.;Ongre.· uitnoodigen en 
had deze bovenuien zijne leeningen te aanvaarlll·tl. 
In denzelfdon zin prikkult En"Oiand lwt JJuiLsdw 
volk tot prote::;tbeweginaen en laat het nu en 
uan een Duibcher terechtstellen . Verder zal Ja· 
pan ook Engeland wel e ·ns 0ene poets spelen. 

Het il:! thanl:! voo!· iedereen duidelijk, dat politiek 
in Duits(,;hland geen gemoed::;zaak is, zooal::; dit wd 
bij Je verraderlijke H.omaans(.;he \'Olkun vuorko111t 
en dat het grootere doeleinden nastrooft dan de be
krompen heer ·cher · der vroe·7 ero kleine staLen. 

4. Een jaar vóór heL ui LIJrek '11 van uen oorlog 
klaagde oen Engdsdunan o\·er dt• tlrocf'ge 'sli"e 
"elaatsuitdrukking zijner Jamlgt·nuoLCJJ. llt•t Iu ·k 
\Vel of ieuer voorhijgangcr voomemen~ wa · zit:h
zelven of een ander op te hang 11. Ilij was inder· 
daad niet ver Yan de waarheid. 

5. V aderland~lh:fd · wun1 t als eene kla~ ·icke 

I 



lil'U"d lwsehouwd l'll wordt d r jeugd al.·~ n d •r 

e1 r~te plkht •n ingepn•nt. lJo~,;h nauwclijk.· gloeit 
h t hart voor land en koning, of de macht"preuk 
weerklinkt: .)n politiek g en moraal!'' De mili
tair tli 'n~tplirht vol.rt ·n ont. laat ons van Yenh·r 
nadPnken, meu heefL nog sle ·hts tt> gl'l10orzam 'IJ. 

De gt•::schiedsdmj ver blijft intu::dwn h 't ''O d 
n•çht nm zijn vaderland b '}ll 'it n. _fijne huid' 
aa11 h m, die - zij het som · ook met e nig rP
tou\5he - zelfs het onrecht tot ene opvoedende 
krat:hL weet te \'enverkcn ! Welnu. gij lieden hoog
geleerd. tijgL aan het werk en wrklaarti miJ tlP 

moralituit in t>on oorlog te" n \'l'Oil\\'t n 1 11 kul

deren, de moraliteit in e '11 oorloO' voor welk::; 
ruwheid niet als hij vroegere oorlogen, zucht naar 
ro ·m al::; verzachtende omstandigheid kan " ld n ! 

!). D klein burgerman zie in de Y<L te hand 
eener machti~·e ruge •ring o n toonhe ld van om

'l.Î\5hti •h 'Ïd en v n>tandig bul 'Îd. II •iiiue onn >0-
zdheid! Gij, brave man, hebt 110"' t rbi d \"OOr 

wetten: gij ziet in het handwl rk no" een gnltl n 

• 1J •zigh •id. Maar ue groow he r achL zkh hown 
alle \\' •tten n'rlle\'Ctl; ook in do Oll3UnstÏ!!>tP 

om ·t<UHIHJ •den blijft, hij pralen. l'o k lou nad n 
do verblind 'ndc glans den tragi. ·hen ond •r'•an•r, 
als gold het een ebi ttenmd verleden tot e n 

waanli"c aLluiting te uren"en. 

~s. 
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van Jacobus II, maar nu onder ruimere r1eelne· 
ming van bet volk, een scboone vooruitgang l 
Waar is thans de Willem III, die aan deze toe
standen een einde maakt? Moeilijk zoude bij te 
vinden zijn en minder nog den dank begeeren. 

8. De beweegredenen voor dezen oorlog zijn 
misschien niet veel schandelijker dan bij andere 
oorlogen, een oorlog is zelden bartverheffend; 
maar treurig blijft de terugkeer tot barbaar eh· 
beid. 

Waarschijnlijk is deze barbaarschheid de voor
bofle van den ondergang, want wie zijn vijan<l 
niet ontziet, ontziet ook zijne \'ricnden niet. 

9. Rijk Engeland's vrienden grijpen wel naar 
de pen, maar niet naar het zwaard. 

Oud Engehtnd's vrienden is het te moede als 
iemand, cl ie zit:h gedwongen ziet een hem dier
baren, dol geworden hond dood te :<:bieten. 

10. Hoe kan men beweren, da.t het volkska
rakter zich in de staatkunde niet openbaart! liet 
vasteland beeft brzir. in Zuid-Afrika en blijfG angst
vallig neutraal ; Eogelaml heefL o\·entl bezit en 
stoort zich aan niets. Aan politieke tusschen· 
kom ·t zijn ongetwij~·ld bezwaren veruonden. 
N ochtaos vindt de tyr<tnnie een belangrijken 
steun in de algemeene lauwheid. 

Engeb<.:hen en Boeren haten elkander, maar 
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gezamenlijk zien zij troLsch neer op de Prharme
lijkc houding der neuLmlc , taten. 

Er zijn Engelst;ben die met leven~gevaar voor 
het recht opkomen, en er zijn lieden van andere 
nationalit-eit, wien het te veel is slechts eene 
hand uit te steken. 

11. Ik heb helaas eenmaal te doen gehad 
met iemand, die <le voordeur met ongewoon zwar 
kettingen tegen inbraak Yerzekerde en door en 
stelsel van achterdeurtje:> >veggloop. Die man 
brak meer dan eenmaal zijn woord. 

lk vraag mij af, welke blijken de aanlegrrers 
\'<.tn dezen oorlog van hun ·lecht geweten "even. 

12. Niet veel cre(1iet beeft ue sobere man, 
wiens vakkennis zijn oenige aanbeveling is. Een 
betere ontvangst wachL hem, die met mindor Yak
kennis zijn taak de· te ludltiger opvat en alh::-
dcs te smakelijker weet voor te tellen. 

Denken wij niet onwillekeurig aan dezen laatste, 
wanneer wij een staatsman met millioenen zien 
spelen om een noodeloozen oorlorr te voeren? Door 
zij nc woorden gevleid, neemt men deze voor goede 
munt op. en evenals in vroegere. ·olide tij1l ·n blijft 
men gelll leencn. Ook de financiëele werel1l wil 
bollrogen zijn cln onder hare oogen Jaat zij to' 
wat zij verraad zoude noemen als bet in het 
v •rborgenc go::-dlicdde. 
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18. Zoolang d' volker 'D <loor waan medege
sleept worden, zullen vele oorlogen zich ab on
vermijdelijk aan on· voordoen. Deze oorlogen 
hebben dit él5ne lichtpunt dat ze volksidealen 
en krijg ·man.·deugden levendig houden. 

Kun.·Lmatige oorlogen mi1:>sen ook dit lichtpunt, 
ze zijn het graf uer idealen, en het i· reeds eon 
teeken van verval, wanneer men llit over het 
hoofd ziet. 

V erscheidenlteden. 

Wie i~> dat? 

Ik ga door voor bedaard, practi1:>ch en niet al 
te nauwgezet; kalm tracht ik van alle::; partij te 
trekken en hiermede kom ik nooit bedrogen uit. 
Ik houd behoorlijk met alles rekening on zelfs 
kleinsteedsche menschon weten niets in mijn 
nadeel te zeggen. Ik blijf altijd voornaam, ik heb 
va::;te gewoonten en ik ga naar de kerk. Ik ben 
niet op kleine voordeelen uit en voor een goed 
doel kan men nog wel iet· van mij lm.;krijgen. 
Ik houd mij aan practi:che voorbeeldell en aan 
de openbare meening, ik zeg zaken zijn zaken en • 
ik maak het mij thub zoo aangenaam mogelijk. 
Zoo handelt de man van de wereld en wie het 
mooier wil l1oen, krijgt toch niet· dan oodank 
tot loon. 
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Ik ben van meening, daL in tie wPrcld zoo tame
lijk alleH geoorloofd ü;, al::; men het maar voor 
zichzelven en zijne me<lewcrkûrs weet goed te 
vraten. liet gaat wel een::; moeielij k, maar er zijn 
altijd nog menschen genoeg, die dat voor goede 
munt opnemen en navolgenswaardig vinden. Al. 
dat maar zonder neven bedoelingen aelJeurt, dan 
heb ik er vrede mede, maar er zijn ook men::;chen 
die op mij schelden en in stilte mijn yoorbePld 
volgen. Dat is bentden alle critiek. 

1fon heeft wel eens gezegd, dat ik alleen ver-
tand heb van practische dingen en dat ik mij 

ook op mijn beurt laat beetnemen. Ik geloof het 
niet, maar al was het zoo, <lan ben ik de eenige 
niet, en wat een ander niet weet, dat behoef ik 
ook niet te weten. En mijne Jumlgenooten geven 
rni.J hierin gelijk. 

Mijn vriend de philosoof, wiens \'ader en Duit
scher is, denkt er intusschen anders o\'er. Hij 
zeide eens, dat practische zin op nood en nood
zakelijkheid berust. u, in nood ben ik niet, 
maar bij zegt, dat onze practiscbe zin onze t\veede 
natuur geworden is en wij alles meenen gedaan 
te hebben wanneer wij practi 'Che moeilijkheden 
oplossen en rijk worden. Nu ja, rijk worden 
doet iedereen mij niet na en dat blijft toch rle 
hoofdzaak. Intus chen bewij 't mijn vriend mij 
goede diensten, wanneer ik in het openbaar eens 
den wijze of den edelmoedige moet spelen; hij ziet 
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dan ook in mij den aanvang eener betere wereld 
en acht zich gelukkig miJn gast te zijn. 

Gastvrij, ja, dat ben ik, maar ah; wij onder kan 
nibalen leefden, dan bad ik hem al lang opge· 
goten. Ik zeg maar 's lands wijs 's lands eer en 
gelegenbeid maakt den dief. 

En weet gij, wat ik van de politiek denk? 
Zoolang de andere volken geen heiligen zijn 
- en dat zijn ze nooit - , behoeven 'vij ze niet 
te ontzien en kunnen ze on be ·t cijns of interest 
betalen, 6n voor bet overige zijn hunne Janden 
goPd om er uitstapjes te maken. vVat verbeeldt 
zich zoo'n niruwbakkrn ropuhliek wel om Y~ttl 

al haar schatten niets uan ons af te willen O'ewn! 
Zelf heeft ze die niet noodig en de behoefte voor 
onze aanzienlijken en voor do noodlijdenoen in 
de koloniën is maar al te groot. En dan dun·en 
ze daar nog een rechtsvraag van maken. Dat is 
meer uan schandelijk. Dan weet mijn vriend de 
philosoof bet beter. Hij zeide, dat de andere 
Yolken gedenkteekenen zijn \·an onze be cba
vingsge ·cbidenis, met uitzon!lering van China • 
alleen, dat als caricatuur dienst doet. Ik heh 
wrl eens gerlacht aan E>en diergaarde, waarin wi.i 
vreemtlelingen tentoonstellen, maar die kan moei
lijk rentegevend zijn zoolang ze bier op straat 
llOg vrij rondlocpen. 
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Goede vrienden. 

'R Werelds vroede mannen r.agen den boycot 
der Engelsche schepen ontwerpen, chudden toen 
het hoofd, wekten niemand tot medewerking op 
en zeiden ten slotte : "Wij wisten het >rel, dat 
er toch niets van terechtkwam." 

De macht der gewoont duldde geen :toring 
in den maat chappelijken gang en r.elfs contra
bande wordt ongehinderd verYoercl. 

~ eem de Engelsehen r.ooals ze zijn en niet 
r.ooal · gij ze zoudt willen hebben, zeioe een 
hunner en hij stelde zich tevreden met <ll' ~om 

wPlkc hi.i voor ?:ijne paarden ontving. 
Aan mi.i ligt het werkelijk niet. dat de oorlog 

uitgebroken is, zeide de papierfabrikant. Ik heb 
papier genoeg geleverd voor het vredescongre. 
'en ik wil nog meer leveren al: het noo<lig is. 
(Dit is ,ql!l'll JH'rsoo,ûijkP toe.:pf'ling.) 

Droom of 1cerkelijkheicl? 

In mijne verbeelding zie ik moord, brand. ge
weld. En ik zie toeschouw0rs welke ru:tig blijnm 
toekijken. 

Wel worden de aanlegger· op de <>'ebruikelijke 
wijze ter verantwoording geroepen maar het 
blijkt nu, dat het geene mi ·dadiger zijn, doch 
v orname en zelf:> O'edeeoreenle lieden. Zij wr-
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bazen zich, dat zij ondervraagd worden door toe
schouwers, die immers zelf niets te lijden hadden. 
Er moet een misverstand in het spel 7.ijn. 

De toeschouwer::; wrijven zich de oogen uit, 
zeggende: ,,Het is voor vandaag gedaan, laten 
wij naar huis gaan en morgen iets anders gaan 
zien." 

Is c1it alles droom of is hot werkelijkheid: heb 
ik hier met menschon of met ::;poken te doen? 

's We1·elcls loop. 

In stilte, uit (lc gelreleren drr nnnortlr, den 
dool! voor oogen, volbrengt de anart;hist de Llaad 
van vertwijfeling. 

Openlijk, in vollen glan ·, na eene correcte recht:
pleging wordt hij terechtgesteld. 

Vorst en misdadiger vielen als offers. Andoren 
gaan hnune plaatsen innemen en vallen wellicht 
als nieuwe offers. Menigeon begint zijne kalmte 
te verliezen, maar de eeuwig onverschillige bliift 
zkhzelf meester en verkomligt: "Het is altijd 
zoo geweest en het zal altijd zoo blijven." 
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