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Van wege "V. V. V." (Wereldbond voor Vrede 
en Vrij Internationaal Verkeer.) Ct) 

DE ZUID-AFRIKAANSCHE OORLOC 

clc Haagscbe Vredesconferentie. 
( r n g (' z ll ll d t• 11.) 

- >) » :r;;~-"': « < <-

Wat n: schampere opmerkingen of uitingen van veront
waardiging beeft men kunnen Ilooren naar aanleiding van de 
wekenlange Haagsche vredesdebatten, zoo spoedig gevolgd dvor 

n oorlog. 
I inderdaad de Haagsche vred~;sconferentie een komedie· 

p I ge eest 9 lenigeen antwoordt op deze vraag zonder eeni2' 
.tarzelen, ja. Immer~, het is zoo goed als zeker, dat er in En· 
gelsche <egeoringskringen reeds tot den oorlog besloten was 
tijdens de bUeenkomst der diplomaien in het Huis ten Bosch. 
Wel werpt het Ministerie Sali bury deze beschuldiging ver van 
zich en bl\jft het beweren, ondank ~e openbaar gemaakte ver· 
vJ.li:ichlngen en verduisteringen van o!ficiëele bescheiden, met 

l l tt • 'A'f'\ en ll <•I 't·lendel(jk ,,1·lnf van dr.n ~l·LrijvPl', dhr. 11. 
rE u \ L lli . d. H. W 11.· tl \\ int\'1'8\\ ik. 

Ut• tt kkr 1 of tukj,. ~1o1· den ~ ll'erclduoud uit .,. •c,·en. zijn 
"or t • u uk f; lt·tterd. 

lb \·oorz. eu \Jg . ."ec1· t. 

ll . .:\1. r >UL '. K ..:TEEL. 
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name van de tusschen de wederzijdscha Regecringen gewisselde 
telegrammen, dat het tot bet laatste oogenblik niet anders dan 
den vrede in Zuid-Afrika wilde, maar buiten Engeland wordt 
zulks door nagenoeg niemand geloofd, en ook in Engeland zelf 
wordt thans steeds meer en meer aan de eerlijkheid e~ waar· 
beid van dergelijke verklaringen getwijfeld. 

Zoo heeft dus Engeland op de vredesconferentie de rol 
van huichelaar gespeeld. Het was der Engelscha regeering geen 
ernst met het daa.r over interventie en arbitrage gesprokene, 
vast besloten als ze was noch het een noch het ander toe te 
laten in hare geschillen met de Zuid-Afrikaansche republiek. 

Dat men de andere regecringen echter niet mede-verant· 
woordeJtilr mag stellen voor deze houding van het perfide Albion, 
is duidelijk. 

Maar duidelijk is ook voor velen, dat het geen enk e 1 e 
regeering ernst was met het streven der Conferentie, want: "ziet" ! 
zoo roepen dezulken, .niet alleen heeft geen der vertegenwoor· 
digde Staten ook maar een oogenblik ernstig gedacht aan eene 
beperking of geleidelijke inkrimping van de bewapeningen, 
maar zelfs scheen het, alsof er vóór en tijdens de Conferentie 
een wedijver ontstond om de krijgstoerustingen zoo snel en zoo 
ver rnageltik uit te breiden''. 

Toch geven deze feiten ons geen recht in enkele woorden, 
gepaard met een minachtend of spottend gebaar, de vredescon· 
ferentie af te tuigen, en een ieder voor een' dweeper, o! vrij wel 
voor een' dwaas te houden, die thans nog Mn enkel woord durft 
spreken ter verdediging van hetgeen tal van de bekwaamste 
diplomaten en rechtsgeleerden gedurende ettelijke maan· 
den gesproken hebben en ten slotte tot stand hebben 
gebracht. · 

Het komt me voor, dat vooral zij het snelst met hun 
oordeel gereed zijn, die reeds va.n den aanvang af de Conferentie 
met wantrou wen en spotterij begroetten en zich daarom weinig 
of geen moeite gegeven hebben het verhandelde te lezen en 
vooral te begrijpen; te meer daar zij reeds van te voren in 
hunne onwetendheid onmogelüke eischen stelden aan hel!!een 
eene dergelijke vergadering bij mogelijkheid tot stand zou kun
nen brengen. Allerwege toch werd er gesproken van on t w a
pen in g s·conferentie, ofschoon het woord ontwapening in de 
keizerlijke boodschap van ~ ricolaas 11 nergens genoemd wordt. 
Reeds toen waarschuwde ik tPgen deze onjuh:;te benaming, 
omdat deze noodzakel\jkerwlj · moll;:;t leiden tot teleurstellin~, 
die door eene afbrekende critiek op den voet zou worden 
gevolgd. Ter elfder ure werd officieel de naam Vredes-conftl· 
rentie bekend gemaakt, die beter, althans minder onjuist, 
aangaf wat men voor de naaste toekomst beoogt. G~en ontwa· 
pening, geen algemeeoen vrede op aarde en afschaffing vau den 
oorlog, maar het zooveel mogelük bevorderen van den vrede 
tusschen beschaafde volken, vooral door een verbeteren en ~it 
breiden van het r e c h t van interventie en v, n de toepa::>:)mg 
der internationale arbitrage, waardoor er ook voor de tot:lkomst een 
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meer zekere recht~toestand voor de ge chilvoerende partijen zal 
geboren worden. 

Da heer M a r te n , de bekende Ru sische Hoogleeraar 
in het Volkenrecht, iemand die reeds meermalen als arbiter 
uitspraak heeft gedaan bij internationale geschiJlen en de Rus· 
sische regeering vertegenwoordi•rde op de Vredesconferentie, 
maakte onlangs in de Hegecringsbode ecne mededeeling openbaar, 
waarin hij het onbegrUpelijk noemt, d3t men de Haagscho Gon· 
ferentie verantwoordelijk wil stellen voor de gebeurtenb:sen in 
Zuid-Afrika. Het was niet de taak dezer Conferentie, voor bet 
ver volg alle oorlogen tu. schen de volken te verhoeden. Zij ont· 
wierp eene bijzondere con ventie betr ffende de middelen tot 
vreedzame beslechting van internationale g ~chillen. - Zoo 
weinig rekende z\j op een aanstaand verdwijnen van alle ~r
logen, du.t het grootste ged elte van hare werkzaamheid was 
gewijd aan het maken van IJ palingen omtrent de oorlog ge brui· 
ken en de behandeling van gewonden. 

Het is te hopen en mijns inziens is het niet onwaar· 
schljnlijk, dat het gruwelijke menschen Jachten in Zuid-Afrika 
van blanken door blanken, van Christenen door Christenen, niet 
tot het uiterste zal worden doorgezet. Er kan een tand van 
zaken komen, waarop de partUen van weer zijden dankbaar 
gebru1k zullen maken van de aan te bieden goede diensten van 
een of meer onzijd.gc mog ndheden, om in het Zuid-Afrikaan ·che 
geschil voortaan het woord te geven aan eerlijke, onp, rtijdige 
rechters, in plaats van aan het Kanon en 't Geweer. Dan 
vooral zal het Haag. che vrede ·werk vruchten kunnen dragen. 

De wijze watirop de onzijdige regecringen in den tegen· 
woordigen staat van zaken hare llemiddelende tusschenkom~t 
kunnen aanbieden, desnood met eenigen aandrang, is nauw
keurig omschreven en vastge:steld, vooral ~ind::l de ~ritsche re· 
geering officieel aan de and re regeering n kennis heeft gegeven 
van den t a at van 0 o r 1 o g, die er tu ~chen haa.r en ce 
regeenng der beide Zuid-Afrikaansche r puiJlieken bestaat. Aan· 
vankeiijk toch had Engel. nd aan het voor;;chrift dienaangaande 
van het oorlogsrecht niet voldaan, omdat het hitr - volgens 
Engeland's beweren - geen ::.trUd wa tu~ chen twee volkomen 
l:louvereine taten, ma, r tu~:::chen het uzt.:reine Engeland en 
den 'l'ransvaal ellen vazalslaat In overe n temming daarmede 
werd door de Engelsch nicu' ·~bh dt:n het woord o01log :::tel 
malig vermeden en !:praken zij !:lt d::> ,·an den Boe ren o P· 
~ t a n d in Zuid-Aft i ka. al of de Trans,·aler. onderdanen waren 
van Hare Britscbe • [aje:,teit. 

4 'u venwel in Decemb r 189g de t;;mt van Oorlog · 
die f itelük reeds sind:; 11 Octob r be taat officreel crk nd 
i , is uit e n volk nrcchtelijk oo •punt de kriJ::\' eene ~ie uw 
ph, e ingetr d n. D. ardoor zijn than ~ de volker n v rpl~cht de 
mtornation,lle voorachlift n voor n utrale mogendheden rn oor· 
lugstijd te eerbiedi en, m, r tevens wordL daarm de 'nn d 
neutr, lo re • ring n hot recht ge(l'even tot to •pa ing van art1· 
k I ;~ van do Haag che onventi , .ldus luidend 
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De onzijdige mogendheden hebben het 
r e c h t h a r e g o e d e d i e n s t e n (I e u r s b o n s o f f i c e ) 
of har e bemiddeling (médiation) a. a n te bi ede u, 
zelfs gedurende den loop der vijandelijkha
d e n. H e t u i t o e f e n e n v a n d i t r e c h t k a n n i m -
mer door eene der trijdende partijen als 
e e n e d a a d va n w e i n i g v r i e n d s c h a p (a c t e p e u 
a mi ca 1) bes ç ho uw d worden. 

Het Permanent Internationaal \"redes-Bureau te Bern -
waarbij ook onze X e d e r I a n d s c he Y r e d e b o n d is aan
gesloten (1) - heeft in dien gee t net alleen een rondschr~jven 
gericht tot de onderscheidene Vredesgenootschappen om vooral 
de publieke opinie, de openbare meening in hun land te bewer
ken en wakker te maken voor het denkbeeld van interventie 
en arbitrage, maar heeft op den laat ten dag vóór den aanvang 
van het nieuwe jaar een verzoek gericht tot den President der 
groote Noord-Amerikaanscha Republiek, den Heer ~la<: Kinley, 
om op grond van bvvengenoemd besluit der Haagscha Vredes
conferentie zijn' wettigen invloed aan te wenden in het 
belang van den vrede in Zuid-Afrika. 

Vóór alles is daarvoor noodig dat de publieke opinie zich 
krachtig en alom doe hooren in de beschaafde landen, opdat 
zoodoende ·de regecringen g e d r o n g e n en g e d w o n g e n 
zullen worden het door haar aangevangen werk voort te zetten. 

Zeer zeker zou het wenschelijk zijn, dat de rageeringen 
zonder dien aandrang handelden overeenkomstig den echten volks· 
wil. Zoolang echter diplomatie en onoprechtheid bijna synonieme 
begrippen zijn, zoolang het waar blijft dat in àe internationale 
Staatkunde leugen, bedrog en misdadig egoïsme piet alleen ge
oorloofd, maar zelfs onmisbaar geacht worden, - zoolang moet de 
publieke opinie de groote onweer taanbare drijfkracht ten goedt: 
wezen. De volken toch zijn beter, zijn redelijker dan hunne 
regeeringen. Hoe onrechtvaardig immers zou het zijn, het 
Britsche Volk in zijn geheel genomen verantwoordelijk te willen 
stellen voor de ontzettende misdaad, waarvan de zware schuld 
op Chamberlain en Alfred Miloer drukt. 

Wie de ge ebiedenis onzer eeuw kent, weet, dat veel meer 
dan van Vorsten en ministers, het uitbreken van den oorlog of 
het behoud van den vrede afhankelijk is van den volksgeest. 
Ware deze oorlog mogelijk geweest zonder het chauvinisme, dat 
zich van de bevolking van Groot-Britanni ë> in schier alle knngen 
heeft meester gemaakt door den invloed van eene gewetenlooze, 
omkoopbare, de openbare meening sinds tal van jaren langzaam 
maar zeker vergiftigende pers, in dienst van hen die uit zuiver 
eigenbelang den oorlog wilden'? 

En nu de moraal van deze vree ·eliJke, menschonteerende 
geschiedenis ? 

De schrijver van" Van dag tot dag" in het Handelsblad heeft 
haar mijns inziens Mngewezen, toen hij de dagbladper een der 

(lJ \Vat ook het gc,al i met ,.Y. Y. Y.'' 

L 
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grootsto gevaren van dezen tijd noemde. "Het gevaar is onrnis· 
kenbaar !" zoo gaat de schrijver voort. "Hoe de zoogenaamde 
"gele pers" in de Vereenigde Staten den oorlog tegen Spanje 
veroorzaakt heeft, is bekend. Wat de zoogenaamde "nationale 
pers" in Frankrijk gedaan beeft in di nst der ongerechtigheid 
en tot vervolging van een' onschuldige, is men - gelukkig ! -
nog niet vergeten . En nu lette men op wat de pers van den 
ongestraften heer, geheimraad Cecil Rhode , gedaan beeft! .De 
redacteurs van zij n e Zuid-Afrikaan che dagbladen waren tevens 
de correspondenten van de Tirnes en een paar andere invloed· 
rijke Jingo-bladen in Engeland. Die bladen hebben al het mo
gelük13 gedaan om bet publiek te misleiden. Ten slotte rust op 
hen de S<;huld, dezen onnoodigen en d u mi dadigen oorlog 
over stamver wante Chri tenvolken te hebben gebracht." 

0 . 'IE T H.\ YE. 
(0Lwdruk lVi,lterslc. Crt J 

EENE STEM DES VOLKS . 

.. Op Droedel'»! aan d' norlog <1~'11 o rlog- \Prk!turd! 
Dien waa11ziu dc•r volken lw~tr •den ! 

Ut•kampt tq~en al wat den Ht~le wecn;taat! 
<h•kampt trg-en af:.,rtm>'t, Yooroon.le ·1 Pn haat. 

Die 't heil van de volken Yertreden !" 

1 Jh >;tt·mme dl'"' Yolk,; i: de ~tt•mnw ,-au ( ~,.d : 
~\j ><prC'kl' hij ti!'ndnizewltallPn! 

.. Ee• hit'dit;" het !Pwn !" da zij onze w ·t 
\oor hoog-en al · la!!; ·n: zij duldt !.\'Pen wrzet : 

Eerhiedig- het kwn Y llll all<'U !'' 

J)p to('kom"t tlt'r men 'l'itheid he hoort aan het n•lk. 
En <laar. n d ar lnl'!tt n•!'d>' y:m n•rT 

J)p 'rt>d<•. elP 'lijlil i<l in 't hlijdL• ,. J'S ·hiPt. 
Pil' <I<• anrde 111t· 't ~lan,.:rijk t< lkht on•r.'-'iet. 

ller '• Ik n n ltoopn>ll • t<•1-rc . 

't ·n. waan u niPt 111 clttln • ·. ~\Ï . telllllll' <l<':s ,.,]k" 1 

() ~pn·•·l· slt dtts. <'11 uil• Ulo< t Z\\ ijg-Pu! 

[ ~ '' rnal'ltt drukt het Z\\ aard' an d• u wl•.lh ,.., tl'l' n r. 
C:ij rukt uit zijn ham! n 't..::•l d•·n g-t:'\\\ r, 

Dat I< e " • uh il~p llend gin <lrPi;:·•·n. 

\l.wr· <hm onk u win• d••n 11 n t • ,.,, ijd . 
• lPt tlu !eH \e. Hll' r <lan nw \\uunl"JI! 
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Dan volgt ook de Staatskunst die richting alras 
Gelijk de magneetnaald van 't leidrml kompas 

De richting zich zoekt naar het ~oorden. 

Dan zal er éèn godsdien:st z1jn, een die ons leert: 
,.Des mens ·hen he~temming op aarde 

Is denken en leeren en werken alJepn : 
En godsdien8t is liefde en waarheid meteen : 

Die ~chenken den memwh eer:;t zijn ·wnanle.'' 

Ziet, rUp is deez' t1id om te sh·ooien het zaad. 
En de akker bereid op dit heden. 

Heeft eenmaal ern grijze der oudheid gezegd: 
,.In 't bloed der wrvolgden is 't zaad eens gelegd 

Van Christus' gemeent', fel betreden··, 

Ik zeg u: der talrijk gevallenen hloed 
Zal mede de grond!<lag eens ·worden. 

Dat duurzamer vrede op aarde neerdaalt, 
De liefde op den haat eem; de zpge hehaalt. 

Voor haar alleen allen zich gorden. 

Die moord in het groot van schier iederen dag, 
Die rouw >an het volk, die ellende 

Zal 'toog van de volken meer open doen gaan. 
En naakt iJl zijn' \Yaanzin zal cle oorlog dnar ~;taan. 

Z~jn nimbus (1) uermt renmaal een ende. 

En hoort het. wat omhere stemmrn van wraak, 
·wat hittere grie'l"ende klachten 

Daar rijzen van uit al die graven omhoog. 
Van hen wie hun ·waanzin zoo vree~lük ht>droo~·. 

Tot Vorsten en troonen der ~üu:hten. 

Ja. stemmen van wrake. Zl"' koml"'n tot ons 
In 't klagend gekerm <lPr gewonden: 

De jamml?r dl"'r volken. hw1 hittere noou. 
Hun vreugden zoo klt>in en hun :-;marten wo groot. 

Ze klag-en uit tlnizenden monclen . 

• Ja. ·temmen van "vrake. maar nil't vun dit> wruak, 
Dir ]eYen ,(\"ant ei»•· hen voor levrn: 

Een edele \l'l'aRk. !lie gePn vijanden vloekt. 
Een "Taak die in lieftiP voldoenin~ zi<-h zo<'kt. 
Den oorlog alleen Pil vnur f't•uwip; verdoekt. 

En netlc op aard<· wil g·ewu. 

En 't anrwoonlt daarbinnrn zoo hoop,·ol en blU : 
,,E n~ Pimligt cliP »mart Pil tlie zor~rn! 

El'n,.; \\'CH'tlPil <lP hloPdi.~P ll<'!'\'·l<-n n·r:-<'lH•unl. 
EP!l,.. ,;t!'rfr al <lie haat. w<ml tli•· wa;mzin h<·t r<·tml 

E!•Jl:; daagt PI' t'Pil h('Prlijkt· morgc•n !" ' 
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DiP t•wkom~ vol licht t·u nol lt:YP\1, 
.\ l dP l'l'llÎ!.!;l' ~tri)dle\L-,: .. Tot Hoog-f•r !" zal zij u : 
. \b \"or,_t,·n 1'11 \ olk u bü 't ned•·"~·~-tïjn 

Elkalllll·r dt• brl)eJerhanJ gt•n•u. 

L. }1, DE llUEH 
fl~tlsl, .'JU Ud. 1 !19. 

K. 

OORLOG TRAN V AAL-ENGELA.YD. 

Men brengt op ruime schaal gelden bijeen voor het Roode 
Kruis, om den gewonden Tran valers en den nagelaten betrek· 
kingen van gedoode Transvalers te hulp te komen ; dit is hoogst 
lotfelijk ; maar is het ook niet wenschelijk en hoogst loffelijk 
de bacil, den oorsprong van de verwondingen en der menschen· 
slachterij weg te nemen, wat r;(ef minder geld ko:>t dan het 
Iloode Krui~>? Wanneer er ergens eene epidemie heer cht spoort 
men er de oorzaken van op en tracht die op te ruimen; krotten 
van woningen, die de gezondheid der bewoner· aant~ten, breekt 
men af. Dit alles is praktbch. laar nu moet men ook, en 
wel door de publieke opinio, de overtuiging van het volk, in den 
ruimsten zin, de oorlogen, die het menschdom zooTeel rampen 
aanbrengen, trachten op te ruimeu. 

Daarom roep ik mijn' broeders en zusters, leden der 
groote maat ·chappij toe: ~Burgers en Burgeressen ran alle lande, , 
vereenigt u om te prote--teeren tegen de oorlogen!" Hoe groo· 
ter het aantal leden van zulk eene vereeniging is, hoe meer in· 
druk zU zal maken . Het is nog te weinig bekend dat er sedert 
1897 een Wereldbond roor Vrede m Vrij Intmwtionaal Verkeer 
V.V.V.) bestaat, die in alle landen van Europa en in Amerika 
afdeelin..,en J.::an verkrijgen. Hoe weinigen in • "ederland hebben 
zich nog bij deze vereen i ing aange;:,loten ! ·og leehts een óOO-tal 
mannen en vrouwen, waaronder ruim ~00 te Middelburg! Men 
blijft nog te veel b\i de pakken zitten en kermt: "de oorlog n 
zijn toch ver cbrikkelijk !" • [aar daarrn e komt men niet voor· 
uit; door dat gekerm worden de oorlogen niet afgesch, ft. Het 
Be::~tuur van den Wuddbowl voor Vre<le V.V.V.) ontvangt voor 
zijn arbeid ge n alari , maar heeft geld noodig voor de propa
ganda n d corre. ponden ti<>. 

Alii de tegenst nders der oorlogen ied r een heel klein 



steentje aanbrengen voor het stichten van het "Humaniteit ge· 
bouw", dan is het spoedig voltooid. Eene contributie van b.v. 50 
cents per jaar kan· toch voor de meesten geen bezwaar zijn; en zij 
die geen 50 cents kunnen missen, kunnen zich als adherent 
(iostemmers met het schoone werk) doen inschrijven. De onder
geteekende, bestuurslid (penningmeester) van gezegden Bond, 
roept daarom allen toe : "Sluit u bij ons aan, opdat het leden
tal tot honderdduizenden aangroeie, en wij met zulkeene macht 
van de rageeringen kunnen r.ischw, dat zij het voeren van 
oorlog zullen nalaten. D11t zal beter helpen dan officieale vre· 
desconferentiën. 

)fen kan zich als lid aanmelden bij een der volgende 
leden van het Bestuur: B. ~I. Kool van Ka:sleel, te Brummen, 
Ch. F. Haje, Heeren traat 15, te Amsterdam, verhuist weldra 
naar Dordrecht, G. J. Dijkerman, Laan va.n )feerdervoort Hl3, 
J. jf. Kosten, Alexanderplein 15, Jlevr. de Wed. Y. A. Rouwen· 
horst ~ulder, geb. Lenting, Riouwstraat 84. ~Ievr. de Wed. G. 
C. van Os, geb. C. De Visser, J!alakka traat 122, allen te'::; Gra· 
venhage, of bij den Penningm. P. A. Ja.nssen, te ~Iiddelburg. 

I 



\Vie in temt lllet den ·wereldbond 
Is flink! 

Dat hij dit orwnlijk \'Crkonrl 
Is flink! 

Dat hij 't Bl'. tuur:.!) zijn naam opgeeft, 
Dat in <len Ilaag zijn' zet I heeft. 
Dat':; llink! Dat's fliuk! Dat's !link! 

D<· Keizer van het Russisch rijk, 
- lleel flink! -

ffaf 't er•r ·t van \HJreldn <lP hl ijk: 
IT cel flink! 

En ic<lel', vau wat rantr of staJHl, 
, 'tcnn' hem daarhij in 't eigen land ... 
Dat'. !link! Dat'~ lliuk! Dat's flink! 

lJ et moOI'den honde voortaan op: 
Dat's flink! 

i\1cn hijsch' de vredevlag in top: 
Dat'.· Jlink! 

\Yie hiPrin m •t on · lll >t• wil eraan , 
DiP slnitc hij den Bowl zich aan: 
Dat' flink! Dat'.· lliuk! Dat' llink! 

1
) Wueldbo111l voor Vrede ett Vt·ij illtet·nat. Verkeet·. Cosmopolitical 

Alliancl' for Pcace anrl Free Intern. Inten:onrse. - Welt\·erein füa· Frieclen 
nnt.l Verkehr~freiheit. - Alliance des t.leux l\londe , Ligue de la Pai •'I 
de la Libtirahon du Commerce international) enz. 

~) De H.H. B. M. KooL v. Iü TEEL 1 Voorz. en Alg. !"ecret.
1 

te Brumme11, 
n .. T. DIJKER IAN, ,J. )[. Ko n;N. cle Dame )levr. de Wet!. n. c. V. 0 .• 
geh. uE \'t~SER, .\len. de Wet! .. \'. A. Houwt:. 'HOR ·T .\IULUER

1 
geb. La: Tl. o 

1 

allen te 's-Gt·a,•enhage; Cun. I'. IIAJE, te , tm terdam (lleer•n ta·.), .\rlj.
.~<'<'l'et., en 1'. A. hN ·sE.·, Penningm., tt• .lfiddrlbut·!l· ... t. 

, .. 



Men vclle ni ·t den broeder n ·er, 
- Dat's !link! -

.M 't grof g<'sl'imt Pil moordgeweer: 
Dat's lliuk! 

~Ien 111ake ltcnJ zijn leven licht. 
\Vaut 1lat is !l'echtP 'lu·ist 'uplidtt, 
En flink! En llin k ! l•:n flink! 

De wapen: 1110eten necrgeleg1l: 
- Dat's flink! -

~Ien ril'hte op 'l'll schcidscrer •cht, 
- Dat's flink! -

Dat uitspraak doet in 't hoogst n•s. ort, 
En alzoo 't IIÏIIIilll'l' OOJ'}orr wordt: 
Dat's flink! IJat's flink! Dat's flink! 

:\fpn hindt•r voortaan ook niPt lllPPJ' 
- IIeel flink! -

Bet iutpr·natiouaal verkl·t>r: 
IJ eel flink ! 

liet over:-;l:hrijden van de •rJ' •ns 
Zij vrij voor koopwaar en voo1' lllensch! 
Dat's flink! Dat'. flink. Dat' fli11k! 

\V el aan dan. waard I' Burgerij ! 
\Vees flink! 

Draan voor dit doel een :--tl' •ntjc bi.i: 
Daîs 11 i nk. 

Een ieder g<'W' naar zijn kra ·ht: 
Dan wordt l]p \' ret• tot :--tand g •ht·ach t. 
Dat's flink! lhlt's flink! Dat's flink! 

Middclhmg. 
10 .lalltHII'i ·I X! 1!1. 

1) on•tspontlcnt, ~!'tiert l'enningm•, \!lil het !Je tunr van•len Werel•lbonol 
voor \'•·e•le en \'rij \Vereldve•·kee•·, t>n in. taat Pil herei•llot hel ge, en v,\11811" 

mo~telijke inlichtin •en en het opg••ven van lidmaat chap :1nn het llt• ttllll ', 

11. M. 1\ v. 1\. 



WAAROM OORLOC ? 

Wáárom nog langer den oorlog te dulden, 

Waarin de broeder den broeder vermoordt ? 

Wáárom op 't slagveld zijn bloed te doen stroomen '? 
Wáárom zijn kermen nog langer gehoord? 

Wáárom dit nog in de eeuw van beschaving, 

Waarin van liefde en vrede men spreekt, 

Waarin door leeraars van alle gezindten 

n't Vrede op aarde" zoo vaak wordt gepreekt? 
Wáárom gehuiverd wanneer men het roofdier 

Woedend ziet grijpen zijn' arg'looze prooi, 

En niet gehuiverd wanneer men zijn broeder 

Dood en ziet als een van 't slechtste allooi ? 

Is men den eernaam van • mensch'' nog wel waardig, 

Mag men beweren een "christen" te zijn, 

Als men zijn broeder wreedaardiglijk neêrvelt 

En met het roofdier zich stelt op één lijn ? 

Als men den gruwlijksten booswicht op aarde 

~iet meer ter dood brengt op 't roode schavot, 

Wüárom dan wel een onschuld'ge te dooden, 

WMtrom dan zoo met diens leven gespot? 

Hoofden van Staten ! Hoe is het toch moog'lijk 

Dat ge nog Jast geeft tot 't dooden van een, 

Die aan een misdaad totaal is onschuldig? 

Zijn uw geweten en hart dan van steen? 

Als men uw zoon of uw broeder vermoorddt'l 

Zonder dat een hunner ooit iets misdeed, 

Zou dit verlies u het hart niet doen bloeden ? 

Zoudt ge niet vragen: "waarom toch zoo wreed'?" 



:Maar dit r'oelen ook oudera van zonen, 
Die op bet slagveld ter dood zUn gebracht : 

Dan ook bloedt vreess'lijk het hart van die ouden ; 
Hebt ge hierover dan nooit eens gedacht? 

Toen, kort geleden, een vorst'lUke vrouwe 
Door een ellendeling wreed werd vermoord • . . • 

Toen had men meêlU met OostenrUk's keizer, 
"Vreeselijk t VreeaelUk !" werd toen gehoord. 

:Maar van de droefheid van tallooze ouders, 
Wier dierbaar kroost in den krijg wordt vermoord, 

't Schijnt wel dat dáárom zich niemand bekommert, 
:Men zich volstrekt aan hun droefheid niet stoort. 

zun twe~ personen in kwestie gekomen, 
Wat wordt hun dan steeds gelast en gezegd? 

"Niet samen vechten ! 't Geschil doen beslechten 
"Door onpartijdigen, door het gerecht." 

Zoo ook behooren voortaan de gescliillen, 
Die tusachen twee of meer Staten ontstaan, 

J: iet opgelost door als roofdier te vechten : 
M.en moet er meê naar een scheidsgerecht gaan. 

Vaderlandsliefde noemt men het vermoorden 
Van zijne broeders op 't slagveld van eer (?) 

Maar het is edeler, naar wij vermeenen, 

Dat men die gruw'lUke slachtingen keer'. 
Laten WU, Hoofden van Staten en burgers, 

Laten WU den1lell aan .Eendracht maakt macht" ! 
Als WU, vereenigd, den oorlog verfoeien, 

Worden er voortaan geen menschen geslacht. 
Dierm beschermen is loft"'Uk, ia edel, 

Kaar ook den tnm8CA te beschermen is plicht, 

Wanneer WU dil overtuiging maar hebben, 
Valt het volbrengen er van ons zoo Hebt. 

Vrouwen en melsjee ! GU, moedera ! vooral ook, 



Bindt meê den strijd tegeu oorlogen aan I 

't Geldt toch het leven van broeders en zonen, 
En dikwijls 't middel ook van ons bestaan. 

Helpt ons dus, jong'lingen ! Helpt ons, gij mannen ! 
En ook gij, vrouwen en meisjes, te zaam ! 

Wilt u als lid bij den Vredebond voegen, 
Meldt het Bestuur dit met opgaaf van naam. 

Steunt met uw geestdrift ons, steunt ons ook stotf'lijk : 

't Werk eischt volharding, toewijding en moed: 
Blijft, blijft ons trouw dan: is 't streven niet loff'lijk? 

't Worde bekroond met het edel~te goed: 
Menschenheil, steunend op liefde, op vrede, 

Welvaart, beschaving, menachwaardig bestaan: 
Kinderen Gods zijn, tevreden, gelukkig, 

Kloek van verstand, fier bewand'lend hun baan ! 

MIDDELBURG, Mei 1899. 

~. a. ~a,~~n, 

Lid (Penningmeester) van het Bettuur van den 
We1·eldbond voor Vrede en Vrij Internationaal 
Verkeer. (V. V. V.) Bij wien men zich als lid 
kan aanmelden, en die stoffelijke bijdragen gaarne 
in ontvangst neemt. 
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