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Van wege "V. V. V." (Wereldbond voor Vrede 
.~• · en Vrij Internationaal Verkeer.) f 1) 

DE ZUIO-AFRIKAANSCHE OORLOC 

de Ha~ g·. che Vrede conferentie. 
(1 l f"l" P.ZOB •n. 

-~>)))~;~-<«<•-

Wat al cha:npere opmerkingen of uitingen van veront
waardi ing h ef men kunnen hooren naar aan eiding van de 
w ko!ilange Haag che vrede debatten, zoo poedig gevolgd dvor 
den oorlo". 

Is inderd, ad de Ha ~ che vredE: conferentie een komedie-
pel gewe ;:;t '? :Menig en antwoordt op deze vraag zonder eeni~ 

, arz !en, ja. Immer~, h t i zoo goed al. zeker, dat er in En· 
g 1 che re •eering krinoen reeds tot den oorlog be loten was 
tijdens d bij enkom t der diplornat n in h t Huis ten B ~eh. 
W I werpt het Mini terie ali ·bury d ze b cbuldiging ver van 
zich en ui U ft het be er n, ond, nk . e openb r gemaakte er· 
valsehing n en v rdui tering n van offici Ie !Je cbeiden, met 
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name van de tusschen de wederzijdscha Rageeringen 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 en waar
heid 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 daar 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-Afrikaanscha republiek. 

Dat men de andere regeeringen echter niet mede-verant· 
wo01·deltjk mag stellen voor deze houding van het perfide Albion, •' 
is duidelijk. 

Maar duidelijk is ook voor velen, dat het geen e n k e 1 e 
regeering ernst Wti.S 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 zelf$ scheen het, alsof er vóór en tijdens de Conferentie 
een wedijver ontstond om de krijgstoerustingen zoo snel en zoo 
ver mogelijk 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, of vrij wel 
voor een' dwaas te houden, die thans nog één 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 zlj het snelst met hun 
oordeel gereed zijn, die reeds van den aanvang af de Conferentie 
met wantrouwen 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 onmogelijke eischen stelden aan hetgeen 
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 bet woord ontwapening in de 
keizerlijke boodschap van NicoL1as II nergens genoemd wordt. 
Reeds toen waarschuwde ik tegen deze onjuü;te benaming, 
omdat deze noodzakelijkerwijs moest leiden tot teleurstelling, 
die door eene afbrekende critiek op den voet zou worden 
gevolgd. Ter elfder ure werd officieel de naam Vredes-confe· 
rentie bekend gemaakt, die beter, althans minder onjuist, 
aangaf wat men voor de naaste toekomst beoogt. Geen ontwa· 
penillg, geen algeroeenen vrede op aarde en afschaffing van den 
oorlog, maar het zooveel mogelijk bevorderen van den vrede 
tusschen beschaafde volken, vooral door een verbeteren en uit
breiden van het re c h t van interventie en van de toepassing 
der internationale arbitrage, waardoor er ook voor de todkomst een 
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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 s) 
of hare b e mi d de 1 in g (médintion) aan te bieden, 
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 strijdende partijen als 
e en e d a a d v a n w e i n i g v r i e n d s c ha p (a ct e p e u 
a m i c a ]) b es c h o u w d w o r d e n. 

Het Permanent Internationaal Vredes-Bureau te Bern -
waarbij ook onze N e d e r 1 a n d s c h e V r e d e b o n d is aan· 
gesloten (1} - heeft in dien geest net alleen een rondschrtjven 
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 laatsten dag vóór den aanvang 
van het nieuwe jaar een verzoek gericht tot den President der 
groote Noord-Amerikaanscha Republiek, den Heer Mac 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 alle3 is daarvoor noodig dat de publieke opinie zich 
krachtig en alom doe hooren in de beschaafde landen, opdat 
zoodoende de rageeringen g e d r o n g en 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 zij.n, zoolang het waar blijft dat in de internationa.·· 
Staatkunde leugen, bedrog en misdadig eg01sme niet alleen ge· 
oorloofd, maar zelfs onmisbaar geacht worden, - zoolang moet de 
publieke opinie de groote onweerstaanbare drijfkracht ten goede 
wezen. De volken toch zijn beter, zijn redelijker dan hunne 
regeeringen. Hoe onrechtvaardig immers zou het zijn, het 
Britscha Volk in zijn geheel genomen verantwoordelijk te.willen 
stellen voor de ontzettende misdaad, waarvan de zware schuld 
op Charnberlain en Alfred ~fiJner 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-Britannië in schier alle knogen 
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 ·elukc, men~chonteerende 

geschiedenis? 
De schrijrer van" Yan d.1g tot darr" in het Handel::3bl d heeft 

haar mijns inziens aangewezen, toen hij de da..,bladJl 'r::3 een der 

\Ya ook het g-Pval i. uu:t .. \. \·. \ ," 
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grootste gevaren van dezen tijd noemde. "Het gevaar is onmis· 
kenbaar!" zoo gaat de schrijver voort. "Hoe de zoogenaamde 
"gele pers" in de Vereenigde taten den oorlog tegeh Spanje 
veroorzaakt heeft, is bekend. Wat de zoogenaamde nnationale 
pers" in Frankrijk gedaan heeft in di nst der ongerechtigheid 
en tot vervolging van een' on~chuldige, is men - gelukkig! 
nog niet vergeten. En nu lette men op wat de pers van den 
engestraften heer, geheimraad Cecil Rhode ·, gedaan heeft! De 
redacteurs van zij n e Zuid-Afrik<\an-;che dagbladen waren teven 
de correspondenten van de Times en een paar andere invloed
rijke Jingo· bladen in Engeland. Die bladen hebben al het mo
gel\jkP, gedaan om het publiek te misleiden. Ten ~lotte ru top 
hen de schuld, dezen onnoodig n en dus misdadigen oorlog 
over stamverwante Chri::;tenvolken te hebben gebracht." 

0. TE1' H.\ Vl<,. 
(Orcrclru/, Winlers1c. Crt) 

EENE STEM DES VOLKS . 

.. Op Brot•dt·r ! aan ,r oorlo~ den o rl g w .rkla nl! 
DiC'll \\'llanzill •IPr H•lkt'B bt· tr ~iPn! 

( •<•klunpt t!'!:!;l'll al wnt den \-red "'' c·r-- nut! 
I :,·kmupt tt·f't'll af~u. t. ,-ooroor l I en ha t. 

Dit· 't lu·il van l volk '11 wrrn• h n !" 

flit t+'lllllll' d '" \ oJk, i tiP ,h U1Tn<' Yall rOd; 
:lij . pn•ke hU th·liOiliZt'lldtalh 11! 

.. EPrhit><lig- hPt I '\<'11 !" dat 7lj onzP Wf't 

Yoor hoog n nb la!r n : z\i cluldt c:-• •n v • z•·r : 
Et>rhit'fli~ h t }, Y ll vau allcu !" 

\laar •lan ook Hl •l\1 <lut n 'I t<' 
\[ •t d. UI!D \ 1 m r dau n 
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Dan -.olgt. ook de , taatskunst die richting alras. 
nelijk de magneetnaald van 't lf'idend kom pas 
• De richting zich zoekt naar hE-t Noorden. 

Dan zal er éèn goili;dienst zijn. een die on· leert: 
.. De men::>chen hestemming op aarrle 

l: denken en leeren en ·werken alleen ; 
En godsdien ·t i liefde en waarheid meteen : 

Die scheuken d n mens~.:h eerst zijn waarde." 

Ziet. rijp i' deez· tijd om te strooien het zaad, 
En de akker bereid op dit heden. 

Reeft eenmaal een grijze der oudheid gezegd: 
.,In 't bloed der -.ervolgden is 't zaad eens gelegu 

Yan Chrü;tu::;' gemeent·. fel betreden". 

Ik zeg u: drr talrijk gevallenen bloed 
Zal mede de grond ·lag eens worden, 

Dat duurzamer vrede op aarde ne rdaalt, 
De liefde op den haat eens de zege behaalt, 

Voor haar alleen allen zich gorden. 

Die moord in h t groot van schier iederen dag, 
Die rouw "Van het volk. die ellendf! 

Zal 'toog van de volken meer open doen gaan, 
En naakt in zijn' waanzin zal rle oorlog daar staan, 

Zijn nimbus (1) neemt eenmaal een ende. 

En hoort het. wat sombere stemmen van 'vraak. 
\Vat bittere grievenue klal'hten 

Daar rijzen .-an uit al die graven omhoog. 
Van hen wie hm1 waanzin zoo Heeslijk heuroog. 

Tot Yorsten en troonen d!'r ~lachten . 

.Ja. stemmen >an wrake. ze komen tot ons 
In 't klagend ~ekenn der gewonden: 

De jammer der -.olken. hun hittere nood. 
Hun "\Teug;<len zoo klf'in en hun ~marten zoo groot. 

Ze klagen uit cluizrnden JlllllHlen . 

• JH. stemmrn va.n wrake. maar niet .-an (liP wr:wk. 
DiP lt'ven gnat ri,when vonr le\·en: 

Een eflPle wraak. (lie ~een vijnnd<'n vloekt. 
Een ,·..-raak die in liefde volclo .. ning- zil'lt zoekt. 
Deu oorlng- alleen C'll vonl' f'Pnwip; n•n·loekt. 

Eu \TPÜe np aal'(](' wil ren•n. 

En 't antwonrclt daarbinn<'n zon hnop,·,,I t'll blij: 
.. Etns t>indig{ dir smHrt Pil 1liP zorg-en! 

F.:Pn:s wnrrlt·H cle blot>cli~·(• l\(•t•v'lt'll ver. chPurd. 

Een:; ,.teift al (li(' haat. wordt die waanzin l>Ptrennl. 
Een dan~t PI' Pt'll he(•rl(jk<' mor~Pil !" 

Z•"l jukht clan in 't heil aan d<' toekom,; helo f,l. 
-----

(1) Zijn ~tralenkrans (nrdooft). 
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Die toekomst vol licht en vol leven, 
_\.h; cle eenige ~trijdleus: ,.Tot Hoogl'r !'' zal zijn: 
"\ls Vor:sten en Yolkeu bij 't vredesfe tiju 

Elkander d<> broederhand u·eveu. 

L. M. DE BOER 
Hulst, 30 Uct. 1&99. 

K. 

OORLOG TRANSVAAL-ENGELAND. 

Men brengt op ruime schaal gelden bijeen voor het Roode 
Kruis, om den gewonden Transvalers en den nagelaten betrek
kingen van gedoode Transvalers te hulp te komen ; dit i hoogst 
loffelijk ; maar is het ook niet wenschelijk en hoogst loffelijk 
de bacil, den oorsprong van de verwondingen en der men chen· 
slachterij weg te nemen, wat -ciel minder geld kost dan het 
Roode Kruis'? Wanneer er ergens eene epidemie heersebt spoort 
men er de oorzaken van op en tracht die op te ruimen ; krotten 
van woningen, die de gezondheid der bewoners aantasten, breekt 
men af. Dit alles is prakti.-ch. Maar nu moet men ook, en 
wel door de publieke opinie, de overtuiging van het volk, in den 
ruimsten zin, de oorlogen, die het menschdom zooveel rampen 
aanbrengen, trachten op te ruimeu. 

Daarom roep ik mijn' broeders en zusters, leden der 
groote maatschappij toe: "Burgers en Burgeressen -can alle landen, 
vereenigt u om te protasteeren tegen de oorlogen !'' Hoe groo· 
ter het aantal leden van zulk eene vereeniging is, hoe meer in· 
druk zij zal maken. Het is nog te weinig bekend dat er sedert 
1897 een Wereldbond voor Vrede en Vrij I11temationaal Verkeer 
V.V. V.) bestaat, die in alle landen van Europa en in Amerika 
afdeelingen Iran verkrijgen. Hoe weinigen in ~ederland hebben 
zich nog bij deze vereeniging aangesloten! ~~og slechts een 500-tal 
mannen en vrouwen, waaronder ruim 200 te ~iddelburg! Yen 
blijft nog te veel b\i de pakken zitten en kermt: de oorlogen 
zijn toch verschrikkelijk!" • laar daarm ~e komt en niet voor
uit; door dat gekerm worden de oorlogen niet afgesch. ft. Het 
Bestuur van den Wereldbond roor Vrede fV.\ .V.) ontvanat voor 
zljn arbeid geen salaris, maar he ft geld noodig voor de propa
ganda en de corre pondenlie. 

Al~ de tegen t< nders der oorlogen ied~;r een heel klein 
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steentje aanbrengen voor het stichten van het "Humaniteitsge
bouw", dan is bet 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 al:; adherent 
(instemmers 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 eischen, dat zij het voeren van 
borlog zullen nalaten. Dat zal beter helpen dan officieale vre· 
desconferent!ën. 

Men kan zich als lid aanmelden bij een der volgende 
leden van het Bestuur: B. M. Kool van Kasteel, te Brummen, 
Ch. F. Haje, Reerenstraat 15, te Amsterdttm, verhuist weldra 
naar Dordrecht, G. J. Dijkerman, Laan van Meerdervoort 1\l:~, 
J. M. Kosten, Alexanderplein 15, Mevr. de Wed. Y. A. Rouwen· 
horst Mulder, geb. Lenting, Riouwstraat 84. Mevr. de '.Ved. G. 
C. van Os, geb. C. De Visser, Malakka::>traat 122, allen te 's Gra· 
venhage, of bij den Penningm. P. A. Janssen, te ~fiddelburg. 
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