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ERELDBO T 

VOOR 

Vrede en Vrij Intemationaal Verkeer. 
(1 97). 

~--

"Gij strooit een zaad uit d t kiemt, en duizendvoud 
vrucht kan en zal drasenn. 

Mevr. v. H., geb. v. H. 

You will be pleued to kuow that I symp tbize witb 
your practical plan for peacemaking. 

ALFRED H. LOVL (I 

"Een ander is het die zaait, een nder die maait.. (1) 

Let u then be up and doing, 
With a heart for any &.te· 
tall achieving still pursuing, 

Leam to Iabour and to wait. (I) 

Hl: llY w. Lo FltLLO 

(B voegingen zie nevensgaand Blaadje o. 4 
van 15 Aprill900). 

•> P • of The Univ ce nion. PhU d lphi (U. .) 
C') Joh. I : 37. 
(') t on d n t s kk r n m blij 

11 en llen · teed arbeidend en voorol lN end , n 



WERELDBOND 
voor Vrede en Vrij Internationaal Verkeer. 

Doel. - De Wereldbond heeft ten doel 't verkrijgen van: 
a \Vereldvrede, en b Volstrekt onbelemmerd internationaal 
verkeer. 

Waarom? 
Omdat de oorlog-eene der menachbeid onwaardige nalaten

schap van een' ruwen en on beschaafden, onontwikkeld en vroegeren 
tijd, - het menschelijk geslacht verscheurt, verderft en het 
grootst mogelijke nadeel toebrengt aan alle stoffelijke en zedelijke 
belangen en betrekkingen,- en geschillen tusschen complexen 
van menschen door internationale vrederechtbanken uit den 
weg geruimd kunnen- en dus behooren te worden. 

Dewijl alle belemmeringen door een complex van menschen 
(volk) aan 't andere in den weg gelegd, ondanks schijnbaar 
voordeel, onvermijdelijk schade toebrengen aan alle daarbij 
betrokken partijen. 

Tegenwerpingen tegen a. 

1. Vechtlust is den menach ingeschapen en zal hem alt!jd 
bijbl!jven . 

.A. n t woord: Dat de ruwe, onbe chaafde mensch over 't ge
heel strijdlustig ( zooals ook diefachtig en roofgierig) is, bewijst 
volstrekt niet, dat ook de beschaafde 't moet zijn. De geschie
denis van onzen tijd bewijst, dat de beschaafde volken voort
durend meer en meer tot de overtuiging komen, dat elke 
oorlog zelfs den overwinnaar onberekenbare schade toebrengt 
aan stoffelijke en zedelijke belangen en betrekkingen. :Men 
heeft dan ook reeds herhaaldel ijk met den besten uit lag 
internationale geschillen door een scheidsgerecht tot ecne vreed
zame oplossinO' gebracht. 

2. Zonder oorlog en zonder militaire maatregelen van voor· 
zorO' daarte<>'en zou de vaderlandsliefde verflauwen en het volk • 
karakter verslappen en bederven . 

.A. n t woord: Dit of dat "zou" is een ()'root woord, dat de 
een den ander nabauwt, eene door niets gestaafde b wering. 

Zonder militaire maatregelen van voorzorg te<>'en een'mogclijken 
oorlog zouden de gezamenlijke nat i tin duizenden mi 11 i o c n c n 
rijker zijn, en de natuurlijke neiginO' des menschon tot werk
zaamheid, tot verbetering van zijn' toe tand en 't veruan"'cnamcn 
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van zijn bestaan zou deze duizenden millioenon reeds 
lang tot grooten en algen10enen zegen in handel en bedrijf kun t 
en wetenschappen ."'ebruikt hebben. Het bewu. tzijn. op dit ge
bied eigen toe tand verbeterd en tot het welzijn en den roem 
van het vaderland Lijgedragen te hebben, moet noodzakelijk de 
vaderlau dsli ef<lc ver ho ogen en v c red cl c n, en de 
taak, d n "strijd om 't hcHtaan''- d.w.z. of behoort althan te 
beteekenen om eep. e d cl, v 1 e k kc 1 o o bcstaan- waardig te 
st1·ijdcn, >ere i. cht niet minuer kracht, volhal'lling-. tcrkte van 
karakter en grootheid van ziel, dan de krijg tegen vreemde 
"vijanden", die bü minder oppervlakkige bekendheid. gepaard 
met zclfkonni , niet verhlin<l door ijdelheid of vooroot·de 1 
zouden blüken vrienden te zijn. 

3. Internationale ontwapening i oumogeljjk, een droumbt•cld. 
Antwoord : In 't a !ge me n kan g en mensch met zckerllCid 

zeggen. wat er voor een' tand va. tigen wil bij een edelstreven 
mogel[jk is, wanneer geweten, >erst. nd en r de, innige OYcr· 
tuiging, va. tbcradenbeid en gec turift des men eh en leid ·Ji den 
z[jn. V crgelüken wc onzen tijd met dien der )Iiddelecuwcn en 
van de Ouuhcid dan blükt bet onwederlegbaar dat diep
ingrij]Jt·nde ztanrerltourli11!Jf!11 en .·cltalld,.lijkc loesfalldcJl (sla
vernü, willekeuriy bel a ·t n, 't uitsluiten van gcheelc tanden 
van aandeel in staat - en gemeentebe tuur, u·pff lijk "'eregeld 
hcroovcn van vreemde chipbreukelingen ~ lijfeigen chap enz.) 
door toenemende be ebaving M g heel verdwenen zijn Of altban · 
Yoordurcnd afHemen. Evenzoo goed kan- en behoort du 
- allcng. het mi bruik op te houden~ dat er nooo alom gcmaal·t 
wordt van den ouden regel (1): , i >is paecm parabellum (ah; 
ge Helle wilt, bereid u tot den oorlog)''. Alle "be chaafüe' 
staten zouden alva ·t kunnen ophouden met hun oorlogsbud"'ct 
tut in 't oneindige te verhoo~cn; en voort konden de oorlog- -
h •la tingen hun eig n burg r · opgel ed, bü een internationaal, 
alle "hcschnafdo" taten omvattend ;taat Ycrdrag. jaar I ü k s 
met 1/ 10 venninderd word •n tot een in. ooclijhl internationaal 
val!t te t llcn minimum. Het i. in 't toffelijk, ver ·tandcljjk 
•n zedel!jk h lang van a 11 'n. 111el olle ::.edclijk en te [[(·/{i!.· 

!ft'OOI'loofdc middf'ltll fl' :in l" 11 naar de rtnrednlijldn,q rrm 
~ulkt• maa/rl'grlcn. Dit i du ·een onafwü:barc plicht 
voor iedereen, Yen zoo good a1 i der lichameltik 
val i d c burger wc r baar belwort te zün of te worden. 

(I) Uit dl! ~de euw afkom ti . 



4. 'Vat zou en kon men, zelfs bü "trapsgewijz '' onlwa}JCnin~, 
met de daardoor ovel'tolli~ wordende militaire krachten beginnen? 
hoc voor hunne stoffelijke en staatsburgerlijke belangen zorgen~ 

Antwoord: Juist omdat bet krachten- ook op andc•·c 
wijze en terrein bruikbare krachten- z[jn, behoort de 
sta.at, die deze krachten had inr;aoetJen, voor hun belang op 
te treden en gcmeenschappelijk met dP uut·<Ye•·maatsehappij hun 
vóór en na, naat• gelegenheid, aanleiding, om tamligheden en 
geschiktbeid, eene betrekking in staats- of particulieren dienst 
te verschaffen. 

5. Zoo iets is onmogelijk. 
Antwoord : W ere therc is a w i1l thcrc is a way. (De ernstige 

wil vindt wegen en middelen.) »'\dus populi supremn. lex 
esto". (liet heil des Volks - van de natie - belwort de 
hoogste ~wet te zijn). Bovendien i er in alle staten nog van 
heel wat partij te trekken, dat tot nog toe geheel of ten dcclc 

, verwaarloosd i geworden (bv. uilge trckte landstt·cken, die 
duizenden konden 1 en dus moe ten voeden). 

Bezwaren tegen b. 
1. 't Is niet mogelijk, handel en bedrijf te ontheffen van zekere 

belemmeringen en offers, vooral niet, daat· alle :tatcn er ovt•r 
en weer aan onderworpen zijn, en in- en uitvoer- en transito
rechten een aanmerkelijk deel der taatsinkomsten uitmaken. 

Antwoord. a. Handelaars en industrieelen zouden ga <t r n e 
ecne rede 1 ijk e verbooging van directe belastingen betalen,'' an
neer zij daardoor bevrijd werden van de belemmeringen, die 
in elk opzicht nadeel toebrengen aan hunne zaken. 

b. Ieder die weet, welke ontzaglijke sommen douane, ont
duiking, smokkelarij i ederen "beschaafden'' staat kusten, moet 
inzien, hoe betrekkelijk gerinO' de zuivere opbreng t dct· boyen
genoemde "rechten" voor den staat moet zijn. 

c. Bij allengs en gelijkrnatig internationaal af:.;chatl'cn 
v.an de gren bepalingen en 't vcrvangen >an die "rechten" 
in den bo>en aangeO'even zin, zou de zedelij k he i d aller 
natiën grootelijks verhoogd en 't vm+eet· en de morecle h -
trekkingen der volken onderling zeer verbeterd worden. 
"Tarief-oorlogen" zoud.en ophouden en er zou een ci1Hl komen 
aan 't nu eindelooze over en weer knibbelen . en chicaneer •u. 

rl. De O'e ebiedenis van handel en bedrijf beeft bewezen. 
dat "be cbermende" rechten, alles samengenomen .. c ha cl el ijk 
werken; zij verminderen de energie en het belder inzicht en 
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vel'lammen den ondememing..;geost. \V elstand b •hoort ietlor 
alleen te dn.oken te hebben aan oiO'en recht chap•nheid n 
dcgclü kheül in zaken. 

e. Bü het voortdurend en ·nel toenemen van de velerlei inter
nationale betrekkingen en behoefte aan gemeen. chnp, bü de 
~mellc vorderingen (nieuwigheden, vcrbeteringen, onttlck kiu~cn, 
uitvindingen) op elk gelJic!l van het weten en het kunnen, 
moeten de tol tar i c ven ·te cd. meer in O'e wik kc 1 tl 
worden, en wordt on b c lom m crd, ge he cl v r ü in tel' na
t ionaal v c r k: cc r allengt~ eene leven vra, g Yoor het totf'clük 
en vcr::;t< adelijk leven nm per:;oncn cu volken. liet ~roud
uenkbeeld van het dou:met~tet~l pa .. t Tl i ct m cc r in de vcr
hctcrtlc begrippen en uc meertlere ontwikkeling onzer eeuw· het 
is afkom::;tig uit een' tüd, waarin men het verke01·d deukbeeld 
koesterde, d~l.t iedere :st1at rij i: et· werd door hetgeen hü een' 
anderen ontnam. 

De XIXe (weldra ."Xe) eeuw behoort door de praktijk de 
waarheid te 8ta.ven, d:tt het bclan<'~' nm den oenen taat nauw 
vcrbonden i met dat van den anderen, en wcderzüd cbc interna
tionale tcgcmoetkomin~ aan a 11 e ·tatcn ten go cd c k o m t. 

Men ruime dus allen~ . , van jaar tot jaar voort
g a a n d c, in z c kc re i n ternation tt a I t c u e pal c n v c r
h oud in g, de bclcn1merinO'en op, die wanbegrip in Yl'OC!!;Crc 
ecu wen a~m het internationaal vcrkeer heeft in den weg "'Clegd , 
en die eenc ongegronde vree' voor nadeel niet slechts heeft 
doen voortduren, maar nog d<t<'~'olijk vermeerdert. 

2. \Vat zou men bij 't Yerrallen van het douane telsol met 
hot heit·lcger van lnngzamcrhan,] overtollig geworden ambtenaren 
beginnen!' 

Antwoord: lhmvcrncr e'c:t prévuit•. (Goed regoeren i. b•
dacht zün op mogelükhcdcn.) Bü tüdige wa:u-;ehuwing (een 
plicht VOOr den sta:tt) kont]P!l - · Il UChOOI'dCn du: -fl 
bt·uikbare kr:tchtcn gehczigd te worden in andere t;tkkcn Yan 

- stttats1licn ·t de overige personen ~cpen~ionnccrd of op wacht
gt'ltl g tcld. De lm t •n d •tL·van zouden slee lts t !i d c I H )-. 
dm!.Çcljjk Cll op d c n ti uur voor hntHh·l en betlrüf (du HlOI' 

den :taat :r. !ven) productief zün . 
• ' a m c n vat tin g. 
Op al 1lc nnngcvncrdP gt·ond n wcnscht de "r •re hl hond: 
a. d n t d ' u o t·l o g, al· c ·nc b:trb:t trschh id van vro !!: •re 

eeuw •n, ver d w U n c · 
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b. dat allen"'S alle internationale "rechten", als 
hoogst lastige en schadelijke belemmeringen van hot intoma
tionaal verkeer, wordon v o r vangen door eone gemakkol ij kcr 
op te brengen belasting; 

c. hij heeft ten doel de v o r wezen 1 ij kin g van do zo 
wc n s c hen door allo zedelij k en we t tel ij k geoorloofde 
middelen; 

d. bij beschouwt als leden van den bond alle volwassenen, in 
welkeu ·taat ook, die 't lidmaatschap schriftelijk aannemen, 
'tzij met of zondor toezegging van eeno geldelijke bijdrage; 

e. er kunnen zich overal zelfstandige afdeelingcn vormen. Zij 
zendon jaarlijks een vcrslag, in boknopt on vorm gesteld, 
aan"'aande haren toestand en haar werken aan het bestuur 
van don bond, - voorloopig gevestigd in den llaag - aan 
't adres van ' 

December 18ü6. 

KooL v. KAsl'EEL. (1) 
( 1) Toen te 's Gro.venha;;e, sedert 18\1!) te 

Bnmwtell (Alg. Voorzitter en Secrctal'is). 

liet spreekt van zelf~ dat het Bostuur zijnerzijds jaarlijks 
rapport doet aan do Afdeelingen aangaande zijne samen 'telling, 
zijne werkzaamheden en de belangen en aangelegenheden van 
den bond. 

Naschrift. 
De wijze van bestuur van den bond behoort hoogst eenvoudig 

te zijn; de "'elden, die er aan mochten geschonken worden, op 
't zuinigst ten nutte van z!jn stroven gebezigd of soliode uitgezet 
te worden. 

Aan reilactiën can bladen of tijd.<chri{tcn tl'ordt criendelijk 
rr>r::of'lt t. zooceel mogelijk te tcillen mcdeu·erken tot verspreiding 
van dit stuk in ex ton o, on daarvan mododcelin"' te willen 
doen aan bovongenoemd adro . 

K. v.K. 

VUORLOOPIG BE. TUUR (Febr. 1 ü7). 's Gravcnbage . 

(Alphabotisch) G. J . DIJKERMAN, Laan V. Ueordorvoort ll". 1 n:3. 
B. )[. Koor. v. KA TEEL. (lc9ü te Bnwlulcn.) 

at J . M. Ko "fEN' Alexanderplein n°. 15. 
$ Mevr. de Wed . G. C. v. Os, ge u. DE V 1 'SER, 

1900 ~ )falakkastraat n°. 122. 
~ }levr. de Wed. RouwE ·noRST )lULDER, gcb. 
::r LENTINO, Riouw trant n°. 84. 

~ie yerder neYen gaand Blaadje No. 4-, van 15 April 1900. 



(1 97). 

Gefrankeerd met 1 cent in te zenden aan een der Leden 

van het Voorloopig Be tuur. 

a. De ondergeteekende, wonende 

l'l'l'klaart in fr• .~fflll111m m t het stren·n van tien W creluhond 

voor Vrede en V t'Ü Internationaal V er keer. 

Dal!llll: H(mrlfttkening : 

b. De ondergeteekende, wonend 

eerklaart het streven van den 'y ereldbond voor V reue en Y r!j 

Internationaal Verkeer tr willt>n . frll,lf'll door 

eene gift van 

eene jaarl. büdrage van 

Datuu1: Hanrltcekening: 

. ·n. Oel•len wtml •n ee•·st 22 .\fnn.1·t geinol (1), op kwitantie ••to•ekend door ·) 
111'1.'1' ll'den van h t (vootlo••pig of hl ij~t•Jul) llt•~tnur. Et•n Cmnilc , .,111 

t•iJ( led ·n 1al 1e hehccn•n. Koot. v. KA TH' I ,,jJ 1111 11ocl• l11l1'>' I' •nnin •• 
mee tel' \:\11 olt•n Bonol zijn. 

H. M. K. V 1\, 
(') in .Ianu:u·i. 
~1) Mn Penningm •t•st<••·· 

(Wüziging 1 !lH). 



1. (l) 

Brummen ló April 1900. BlcuJdjs o. 4 van V. • • 
(Eenvoudige verkorting voor: Wwsldboftd fJOOr Vr«k m 
Vrij lntemationaal Vwlwr). BijrJOBgingm bg nevensgaand 
Programma. 

• 

l. 't Voorloopig bestuur ia 8 ei (I) d. vpr. jr1. een 
de&nitief geworden, en heeft zich toen geaaaumeerd ~u 
.Adj. Secret. den Heer , en ala ~ ..... .._.._ 
Penningm. den Heer P. , (.Jfitldllbtwg, oo :t 
poortatr. ó ). 

2. 't Beatuur zal trachten 1100 poedig mogeljjk sich 
nog een paar leden toe te ·voegen. 

S. In de a. at. ta verga1l., in · d. j. te ' 
enhage te houden, zullen onze - zeer een oudige 

Concept- tatuten nogmaalt betpro en en miaeohien min of 
meer aangevuld en gewijzigd orden. 

4. V oor zoover 111oge1jjk worden aan de lliea 
v. den ereldbond al de door duen uitgege n a 
of atukjea toegesonden. 

Yoor.. M Ä". &Ir. 
'· d. W '"'ldbonti •· Y. Y. V. 

-(1) Door "v. V. V.w Bitsegeven: a. Prosramma (t897). - b. md,je .. t' 
- c. Vhepnd Bllul v. He r. 8. 'f. UftlfER. - d. Bldje •. !. - &11 i 
d Wereldbond!" - (. mdje. •. 3.- g. "waarom Oorloi'l" -la. Opea 
Brief ••• - h. Dito ten tJOOI'IMels v. Tran v. &: 0. Vq.taa&. ._i. lclje •. •· 

(') 7i• Vei'J rd. v. onzen tepnwoonllgen EeN.• Voor.:. d, b.r. 1. 
Du A 'NT, ichter '· h. R. Krul enz. (Reidea I ppenzell, zwtt.r~an•>· 
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