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der massa, de extra-verdotmning, door de menschen, en ten tweede in de macht gemeenschappelijk eigendom van produkschool tot de ororheersehende te v a n d e s t a a t , d i e h e t b e s c h e r m t tiemiddelen in de plaats van het partikum a k e n , j u i s t i n d i t t i j , d . s g e w r i c h t en handhaaft. Wie het socialisme Uer eigendom stellen. Dan kan zij die
Sinds • eenige dagen heett er in dè v a n d e n w e r e l d o o r l o g , n u d e wil, heeft hiermee dus in de eerste plaats verandering in het geldende recht brengen,
^volksvertegenwoordiging een debat plaats godsvrede heersdit, en de arbeidens-dema- te maken : met de rechtsopvattingen, en die noodig is oni de kapitalistische produ kue in een socialistische om te zetten.
tover
een
nieuw grondwetsartikel , gogen het vaderland verdedigen wülen met de staat.
met
een
beroep
op
het
z.g.
socialisme,
Dus : de staat veroveren, en in dienst van
Overal,
waar
menschen
samenleven
in
ftrtikel 192, waaruit het woord ^open
een gemeenschap, moeten zij hun persoon de arbeidersklasse stellen, om hem tot
baar'' zal worden gelicht met betrekking toont dit alles duidelijk aan.
De hondentrouw aan het bevel of de lijke vrijheid ten gunste van d(feze gemeen orgaan van het socialisme te maken.
jtot het onderwijs, waarvan gesproken
Op twee manieren is hier .de voor
bevelen
der sabelsleepende bedienden der schap beperken. Had ieder, volop ruimte
Wordt in bedoeld' artikel "der grondwet.
, Deze verandering van., woorden vindt bourgeoisie .is er een grooter christelijker en een verzekerd bestaan, dan kon hij! doen waarde voor het socialisme, dus de taak
wat hij wilde, mits zonder de anderen te van het proletariaat uitgedrukt, twee ma
Hiet plaats uit hoölde van .sierlijkheid of deugd mogelijk in den oorlog?
De heer Gort v. d. Linden en zijn me hinderen. Maar de werkelijke giroepen of nieren, die als elkaar uitsluitende leuzen
Van fijnen smaak ; de redenen voor deze
Verandering zijn te,'zoeken in de veran deregeerders beschouwen den godsdienst gemeenschappen der menschen (stam, volk; van verschillende, elkaar' bestrijdende rich
dering van de positie der liberale bour als het meest doelmatige middel, als het stad, staat) zijn strijdorganisaties ; slechts tingen scherp tegenover elkaar gesteld
geoisie, veroorzaakt door de maatschape-' meest bruikbare instrument, om de arbei door gezamenlijk den s'rijd om hel be worden. De anarchist ziet in de staat
staan te voeren kunnen zij zich van het nie's dan gewelddadige* ondejrdrukking, die
lijke ontwikkeling, die vasthouden aan het ders gedwee te maken.
De bourgeofsie van alle gading, libe noodige voorzien en blijven bestaan. Dan» een betere wereld van vrijheid verhindert;
Openbaar onderwijs overbodig voor haar
dus: weg met de staat. De reformist ziet
haakt. De liberalen hebben dit wapen niet raal en klerikaal, spreken tot de arbeider! moeten in elk dezer gemeenschappen regels in de staat de machtige regelaar, die nu
jneer noodig, noch voor het kweeken van als de beul tot Don Carlos : ,,ik zal u gelden voor het wederzijdsch handelen,
voor de gemeenschappelijke arfynd en niet ten voile en op de goede marnier ziin
Ontwikkelde arbeiders — de handgrepen vermoorden om uw zeUs wil."
Om het vaderland te verdedigen, moeien ieders deel er in,* waardoor het samenle plicht doet, maar die, als hij eenmaal in
jtier machine kan een kind leeren — noch
m i 1 i t a r i s e e r e n , ven alleen mogelijk is. Iedere bijzondere dienst» van de arbeidersklasse _ gesteld is,
voor het voeren van hun portieken strijd. z i j d e m a s s a
daarop
bereiden
zij
hen voor, door hen vorm van produktie brengt eigen regels door pceitieve regeling van het eigendom
Sedert langen tijd is het inzicht bij hen
ook
te
ciericaüseeiren
1
mee van onderling verdragen en samen op nieuwe grondslagen het socialisme zal
gerijpt, dat de school die de arbeiders
De
vuile
vertoontng,
die
in
het
parle
handelen.
Deze regels zou men wetten •brengen. Beidie hebben een absw^kt fan
net best onderdanig maakt, is de christe
tastisch beeld van de staat vc
oogen,
lijke school. Van den godsdienst gaaf de ment geschiedt en die nergens anders toe kunnen noemen ; zij zijn in zooverre an gevormd uit een bepaald kara' t van de
d
i
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n
s
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t
e
dei's,
dat
zij
vóór
een.
de?l
overgeërfde
poodige suggestie uit op de massa, meer
werkelijke staat de een ziet mi zoo te
jd<in van de vroeger door de bourgeoisie v e r k l a r e n t o t h e t m e e s t g e  zeden zijn, die niet eens vastgesteld of zeggen enkel de politieagent, de ander
s
c
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besloten
behceven
te
worden,
omdat
zij
beleden ongodsdienstige liberale wetenschap.
enkel hel postkantoor. In de werkelijke
W'at de politiek aangaat, de liberale sale slachtingen te doen plaats bij iedereen als vanzelfsprekend ge'.dtm ; staat komen" beide karakters voor, omdat
hebben
in
het
belang
van
het
Nedeifltandvoor
een
deel
worden
zij
door
eenvoudige
partijen, die- middenstand en handelskapi
zijn werkelijke wezen is : een i n s t e l 
taal omvatten," of, zooals de Vrij-Liberalen, sche imperialisme, dat is de wijziging van afspraak óf besluit van een volksvergade l i n g v a n d e b o u r g e o i s i e t e n
:werkelijk een klasse-partij vormen, zijn in artikel 192 der Grondwet; d ^ t is de ring vas-gesleld. Zede en besluit wortelen d i e n s t e v a n h e t k a p i t a l i s m e .
8iun klasse-wezen gelijk aan de - partijen inhoud, maar een inhoud, die zorgvuldig beide in het rechtsbewustzijn der leden ; Om de ktessebelar, en der bourgeoisie te
!der rechterzijde: De Roomsch-KnUiolje- wordt verborgen onder allerlei bijzaken. dit bewustzijn van wat recht is is een-" cienen, ^moet de staat algemeen-nuttige
De verachtelijk lage rol van het soort par voudjg het instinktief gevoel, wat voor
rken. die de Oude- of Vrij-Liberalen naregelingen treflen voor verkeer, veiligheid
pij komen, de anti-revolutionairen, ^iie lementariërs, dié dit sthelmenstuk zullen. de geheele samenleving goed en noodza e.d., en tegel k de arbeidersklasse krach
opvoeren,
behoeven
we
«iet
verder
te
brand
kelijk
is.
In
teen
wereld
van
kleinbedrijf
de
vrijzinnig-democraten
nadqren, d.
tig er onder houden. Wij hebben oas niet
•w. z. de keinen man, de middenstand, merken, te gieeseien en aan den schandpaal gevóelt' ieder, dat alleen door eerbiediging te laten lekien door afschuw voor zijn
ihet zijn allemaal groepen, die zich alten te nagelen. Is het noodig om dein Judas- van ieders eigendom van werktuigen en gewelddadige onderdrukking, - noch door
rol, aan den christelijken godlsdienst toebe waren het próduceewen en verkoopen, dus
keeren tegen het proletariaat, dat men in
liet leven, mogelijk is ; daarom leeft het respekt vootr zijn macht tot regeling. Wij
elk geval zooveel mogelijk moet verdom dacht, verder uiteen te rafelen ?
Is
het
gewenscht
om
Troêlsiira'als
groot
particulier
eigendomsrecht hier in liet hebben alleen te vragen : hoe kunnen wij
men in de naaste toekomst, opdat het
staatsman
en
de
S.
D.
A
P.
als
,.serieuse
rechtsbewustzijn
'en is zede. ook waar het aan deze macht ter handhaving van de
bruikbaar blijve of gemaakt worde voor
burgerlijke eigendoms-orde een einde ma
de pcliUek, die men thans wil. volgen, politieke partij," die willig de bourgeois nog geen geschreven wet is.
ken ? Of met andere woorden : h o e k a n
likt en bedient, met andere verven te schil
Door
de
scheiding
en
tegenstelling
dermoet volgen.
d
e arbeidersklasse
meester
deren
?
klassen ikomt er een scheiding tusschen
De vraag 'is nu : wat doet eigenlijk de
o v e r d e ni a a ts c h a p p ij w o r d e n ?
•Is
het
nog
verstandig,
te
betoogen,
dat
d'e
twee.
Wat
voor
de
eene
klasse
goed
bourgeoisie, de middenstand en het grond
Wij noemen dit de verovering
bezit, zooals die groepen zijn verdeeld deze grondwetsherziening niet Wil, niet is, kan voor de andere nadeelig zijn. Er v a n d e p o 1 i t i e k a m a c h t . D e
bedoelt,
algemeen
kiesrecht
te
brengen
?
kent
een
onderworpen
klasse
ook
soms
over de verschillende politieke partijen of
Miefi moet leugen op.leugen stapelen of lang ^de rechtsbegrippen der meesters ge naam heeit niets t~e maken met het tegen
soms ais groepen apart optreden ?
het
slachtoffer van geraffineerde politieke hoorzaam als de goede: zoodTa de woordige bedrijf van poiitiek, maar wordt
.De band die al deze partijen bindt, de
bedriegers
zijn, om dat te gelooven !
klassenstrijd komt, botsen ook de rechts gebruikt in den zin van algenreene. om
blauwe draad die loopl door het.optreden
Aitbeiders
van
Nedlerl^id,
Waakjt
!
de
begrippen op elkaar. Wat voor de roof vatlende macht. De politieke macht is de
van Kuijper en Tydeman, van Marchant
macht, d'ie de algemcene aangelegen
vijand
wapent
zich
geestelijk
en
stoffelijk,
ridders rech' was, was voor de koop
en Lobman, is het belang om ongestoord
met
godsdienst
en
kanonnen,
met
machine
lieden onrecht ; door hun geldmacht wis heden van een greep, een stad, ean volk
in het bezit te blijven van Ned. Indië.
regelt en beheerscht ; zij is in dè oudste
ten de ko'oplieden de roofridders* er onder
De heer Colijn, een onverdacht ge uige, geweren en christelijke scholen.
eenvoudigste maatschappij-vormen het volk
Komt
dan,
gij,
die
moet
dienen
als
te
krijgen
en
de
kostwinning
van
die
heeschreef eens, dat ien onzent onder alle
zelf; eerst in de moderne maatschappij
partijen geen verschil bestaat omtrent de werkvee, gij, die moet dienen als slachtvee, ren als „roof te bestempelen. Dat de krijgt zij de vorm van een aparte, van het
wordt
dan
toch
wakker
!
Smeedt
uaaineen!
kapitalisten
van
nu
zich
verrijken
door'de
koloniale politiek. Welke maatregelen moeien
volk gescheiden staatsmacht. Het doel van de
zij nu nemen Om te zorgen, dat zij on Rust u tén strijd tegen den vijand, tegen arbeid van het proletanfaat geldt daar arbeidersklasse meet zijn : zoover te ko
het imperialisme .van Nederland, met alle entegen als eerlijk en behoorlijk, omdat
gestoord dit bezit kunnen handhaven ?
bruikbare wapens, stoffelijk en geestelijk, hei reclnsbewuslzijn van de burgerlijke men, dat zij zulke algemeene regelingen
De massa mililalriseeren en daarmee
die voeren kunnen tot het doel: bewust klasse, die dat als natuurlijk beschouwt, van de maatschappij kan maken als voorNederland verdedigen.
wording, krach ts-ont wikkeling en eenheid nog altijd heerscht. Door hun politieke haar behoefte noodig is. Heeft zij de
Valt Nederland, dan is de scuvereme
in den-strijd !!
B. L. heerschappij kunnen heerschende klassen macht, om dat te doen, dan zeggen wij
staat in welks bezit Indië zich bevindt,
dat zij de politieke macht bezit. Ot dat
als geldend recht in de wetten een vernietiging, een behoud of een om
verdwenen en daarmee dus ook zijn be
Deverovering
zittingen.
van hetSocialisme.. neerleggen, wat met het rechtsbewustzijn vorming van den tegenwoordiigen staat mee
der onderdrukten in strijd is : zoo hebben zal brengen, kunnen wij vooruit niet vast
Om de massa nu werkelijk te miïrtairibourgeoisparlementen door wetten vaak de stellen ; dat zal naderhand moeten blijken,
seeren op groote schaal, moet de grootst
II.
mark- en meentgronden aan de boeren- als wij weten, hoe de arbeiders deze po
mogelijke onderworpenheid worden aan
staatsmacht.
N
Eigendom
gemeejiten ontnomen, om ze aan tand- litieke macht moeten veroveren.
gekweekt.
Kort gezegd komt hierop dus het doel h e e r e n o f . s j a c h e r a a r s t e v e r k o o p e n . H e t
Zoo min mogelijk kennis, zoo Wéinig,
mogelijk weien en zooveel mogelijk dee van het socialisme neer: onteigening van r e c h t s b e w u s t z i j n v a n d e h e e r 
dezen tijd..
moed, slaafschheid en hondentrouw, dat de bezitters der prodtikfüemiddelen. Het schende klasse is in de ei gen- De ploertenvan
doms
wetten
belichaamd;
baaibeschikkingsrecht
over
de
prodiiktiemiddels thars het parool der heerschende klasse.
Wat wij haten, dat.is de kapitalistische
De kundigheden, die het moderne oor len. d.i. de fabrieken, machines, mijnen, eigendom wordt door haar politieke orga
»\\erelaorde met haar mensthonteerende
logvoeren e'scht van den individueelen grond, verkeersmiddelen, moet aan de - te nisatie, de staat, beschermd.
Spreken we dus over eigendom, dan instellingen' met haar consequenties van
soldaat , is, wat den techtnischen dienst genwoordige eigenaars ontnomen worden
aangaat (genie, vliegers, etc.) zijn te lee en aan de gemeenschap komen van hen, spreken wij over de staat. Recht en WU meedoogenlooze vernietiging en verder
berusien bij de staat*, de politieke macht ving van bet beste dat er leeft in cte
die er werkelijk mee werken.
ren op een speciale school.
Hoe kan de arbeidersklasse deze be sielt de eigendomswetten, het geldende harten der menschen. Om strijd te voeren
Dit geldt ook voor de minderheid van
vakbekwame arbeiders, die cp technische schikking krijgen ? Stel, dat de arbeiders eigendomsrecht vast, en zorgt cloor haar tegen dit vloekbare stelsel hebben we geen
schoen kunnen gaan, voor" zoover dit van de fabriek op een goeden dag ver maclrt, dat dit geldt. Mogen wij op nog aansporing noodig ; onze haat drijft ons
klaren : deze machines zullen voortaan zoo goede gronden bewijzen dat zijn voort en we vechten met inspanning van
noodig mocht zijn.
Dit geldt echter niet voor de groote óns befioore/i, wij hebben er recht op recht ondeugdelijk en verouderd onrecht al onze kracht tegen het kapitalisme en
massa, noch in het leger, nqéh in de in want wij wérken er altijd mee, de pro- is: de staat hanhaaft het dcor zijn macht. zijn cynische verdedigers.
En eiken dag opnieuw helpen wij dien
dustrie. In den modernen oorlog treedt d'e» dukten van onze arbeid zullen wij behou W i e m e e s t e r i s o v e r d e s t a a t ,
artillerie op als h e t wapen, en verder den, om ze voor onze rekening te ver i s m e e s t e r o v e r r e c h t , e n w e t , haat zich uit te breiden onder onze k!asDat geldt positief en negatief. Wie niet segenooten, omdat we weten, dat die
tanks", machinegeweren en handmjjnen. koopen — wat zou er dan gebeuren?
Kortom : machines, die door technici tot Ten eerste zou de overgroote meerderheid meester is over de slaat kan aan het haat een der voorwaarden is voor den
het gevecht of tot ontploffing worden ge der menschen dit als diefstal bescho,uwen eigendomsrecht niets veranderen. De ar grooten massalen strijd en de eindelijke
reed gemaakt, of zooals de vliegmachines — een bewijs, dat hef geldende eigendoms beiders mogen het geldende systeem als overwinning.
Wij haten het kapitalisme met den ge
recht nog diep wortelt in het rechtsbe onrecht voelen: er wordt niet op gelet.
«ils oogen dienen voor de artillerie.
Voor de toepassing van het Taylor- wustzijn der massa's. Ten. tweede zou er De staat is de macht, ingesteld door de zonden haat van fnssche strijders en
steisel in de nijverheid, voor massa-aan gauw pofitie opdagen, öm ze uit de fa bourgeoisie ter handhaving en bescherming daarom blijft er in ons ruimte over
vallen, vele gelederen dik, is veel noodig, briek te jagen, en -als er te veel waren, van haar privaateigendom, tegen hen, die voor ontzag voor het grootsche bewegen
maar, heusch, geen schoolkennis of al arbeiders bv. van een heele stad, dan zou clit zouden willen, aantasten.. Wil de ar van het kapitalisme in zijn imperialisti
thans een minimum ; hoofdzaak is : on men spreken van opstand tegen de heer beidersklasse het burgerlijke eigendom aan sche stuiptrekkingen.. En nu de dood
derworpenheid, slaafschheid.
schende orde, en de slaat zou militairen tasten, dan zal zij cleze macht, die het strijd vari het kapitalisme, van dat ster
,
De' klasse, die dit alleen noodig heeft zenden, om ze tot hun oude plaats van verdedigt, eerst hïcelen _ overwinnen, ver vende stelsel, zooveel bloed en traa in
nietigen of op zij schuiven.
vraagt, nu betreuren wij onze te kleine
Om te blijven heerschen in Nederland, onderworpen .slaven terug te brengen.
heeft, alle oude idealen afgezworen. De be
Het geldende eigendomsrecht hangt met } Positief wil echter deze stelling zeggen: kracht, die ons-'' belet het monster den
schaving van het kapitaal, de opeenhoping in de lucht: het is, mogen wij het in als de arbeidersklasse zich meester weet genadestoot te geven.
Wij haken naar den tijd, dat we sterk
van bezit etschf, dat de massa stoffelijk strijd achten met de ekonomische bouW te maken, over de staat, de politieke orga
van de maatschappij, op (weeerlei wijze nisatie, die de * maatschappij beheerscht, genoeg zullen zijn voor dien genadestoot
en geeslelijk wordt omlaag gedrukt.
: De heele grcndwets-h'erziening slaat in g e f u n d e e r d : , t e n e e r s t e i n d e r e c h t s - clan kan zij liet eigendomsrecht en de wet — recht en ridderlijk zullen wij bem
- f
' oit leeken der reactie; de klerikaiiseering eti eigehdotnsopvattingen der ten regelen in haar zin. Dan kan zii het toebrengen.

christelijke
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ophetopenb.
onderwijs
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Want wij baten het kapitalistische
stelsel !
Maar waarvan wij walgen, dat is de
gluipende halfheid, dat is het vunze ver
raad, de misselijke valschheid van zich
noemende socialisten, die door den we
reldbrand opgeschrikt uit hun knussig
gedoe, dat ze strijd noemden, nu uit ge
brek aan moed en karakter vrede sloten
met den vijand.
Die arm in arm gaan met onze \ijanden, die de idealen van hen overnamen,
die het strijdperk nu onveilig maken en
vol van guftigen damp.
Ze hebben de kracht van het proleta
riaat gebroken ; zijn hersenen vergiftigd.
Ze hebben den internationalen strijd
verloochend, ze helpen de regeeringen mee
in 't vermoorden van 't proletariaat.
Ze zijn opgeklommen tot de hoogste
betrekkingen in de verschillende staten ;
het kapitalisme vertrouwt hen, als aan de
best denkbare waakhonden, geheel haar
huis toe.
Hun giit'gm adem gaat door alle lan
den en dreigt al het jonge strijdleven te
dooden.
„Voor 't Vaderland!" roepen zij en
zwaaien met roode vlaggen.
Het zijn de ploerten van dezen tijd —
ze zijn te min voor onzen haat. slechts
walging en hartgrond igen afkeer voelen
we voor hen.
We zouden niet over hen willen spre
ken, we zouden niet eiken dag weer hun
teugens uiteenrafelen, als he,: niet zoo
dringend noodig was. Maar het proleta
riaat, het domme en vermoeide werkvolk
is zulk een weinig weerbaar slachtoffer
tegenovér hun listigheid. Het proletariaat
— een belangrijk deel althans — luistert
naar hen, met open mond staren de ar
beiders tot hen op, hun bedwelmende
welsprekendheid sleept hen mee en ze
missen onderscheidingsvermogen.
Het proleiariaat beseft niet, dat net
goedkoope sentimentali:eit is, die het
ontroert. Het weet niet, dat het banale
grappen zijn, die het zoo geestig vindt.
Maar bovenal, het proletariaat weet
niet, dat het doel van al hun werken
slechts eigen voordeel beoogt en persoon
lijke eerzucht wit bevredigen.
Het is daarom, dat we onzen afkeer
overwinnen, dat we hun werken en wroe
ten blootleggen, dat we hen tentoonstellen
dag aan dag in al hun naaktheid.
Het is daarom, dat we een beroep doen
op alle werkelijke strijders tegen het ka
pitalisme, om ons te helpen bij dit werk.
Het is daarom, meenen wij, de plicht
van elk arbeider', die met ons van meenin g
is, dat het volk genceg leugiens sliktie
om zich te abönneeren op onze Tribune,
waarin wij het proletariaat oproepen tot
strijd tegen oorlog en honger en waarin
wij uiting geven aan de walging van
elk strijdend arbeider voor de gelukzoe
kers, die de vaan van het Socialisme be
vuilen.
G. v. 't R.

en

Angstige

oogenblikken.

De bemanning -van het recherche-vaar
tuig No. 2 te Oostoiahorn meldt aan het
„N. v. h. Noorden":
Maandagmorgen
omstreeks
negen uur
woedde liier een hevige hagelbui, vergezeld
van een lievigen wind, zoodat men bi au
geen 25 M. voor zich uit kon zi n. Toen
de hui optrtSk, rapporteerde. e;noklaria <Jo
wacht ,,'Mijn in het zicht!"
L>e mijn was nog ongeveer 390 M. van
het schip verwijderd en kwam. voor .ge
zwiept door den lievigen wind en dvn
stroom, mc-t groote snelheid re.lit op oas
aan. Onmadtdel^jk gaf dt schipper hevel
het anker te lichten, maar dat was g mak
kelijker gezegd dan gedaan, Er stond
geweldige zee, waarom er dan ook een 4f>
vaam ketting voor stond. Met alle kracht
begon men te draaien, :asar nog was>. d)
ketting niet op de helft ingedraaid,
d<j
mijn aj tot coa 20 M. genaderd was. Toen
men zag, dat verder draaien nutteloos waa,
gaf de schipper bevel in de sloep tegian.
Terstond werd nvt alle macht in den wind
opgeroeid. Nog was men niet ver van het
schip verwijderd, toen men zag, dat de mijn
onder den ankerketting door dreef en cenig»
maken hevig tegen het schip ramde. Een
ademlooze stilte volgde. Iedereen was ?tt
spanning, wat er nu -zou gebeuren. M*ar^
de mijn sloeg gelukkig weer at zonder te
ontploffen.
Teruggekomen SOTi boord,- werden cr door
de aan boord geplaatste mariniers <10 scho
ten gelost, om zoo de mijn te doen zinkan.
Maar dit bleek onmogelijk dojr de hoog»
zee.
Het was oen groote eontaötmij.n, een vat»
do grootste, die hier ooit gezien te.
Set
waa vermoedelijk een Eureluche.
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Klinkklank — en erger.

Grondwetsherziening.

-• De in deze zitting gehouden redevoerïn;gen vertoonden esn eigenaardige tegeneteLUng. Terwij de heer Troelstra plechtig ver
klaarde, dat de behandeling dezer Grond
wetsherziening ,,in do politiek van het Naderlandsohe volk een groot historisch mo
ment" beteekent, vestigde de oud-liberale
Jonkheer de Beaufort, die ook de Grond
wetsherziening van 1&87 heelt meegemaakt,
de aandacht op het „verschil in dampkring
in de Kamer ; de kalmte van thans tegen
over de opgewondenheid van toen".
De heer de Beaufort heeft onmiskenbaar
gelijk. Een Grondwetsherziening, het gewich
tigste, het heiligste huisje van de burger
lijke wetgeving, heeft nog nimmer zóó wei
nig belangstelling gewekt als ditmaal. Waar
om zou men er zich druk over maken? De
burgerlijke partijen hebben geen groote principieele strijdvragen meer. Zij krijgen bij
deze herziening alle hun deel ; de kaarten
zijn getrokken en de troeven verdeeld. Al
leen do partij vai} don heer Troelstra is in
de noodzakelijkheid, zichzelf te moeten wijs
maken, dat hier gewichtige dingen gebeu
ren, dat thans de kroon wordt gezet op
liaar jarenlangen strijd. En zoo is het ver
klaarbaar, dat Mr. Troels'ra behoeile gevortlde, zich op te -werken tot dit hól-klin
kend pathos.
Alvorens wij op de re do van dezen leider
der Arbeiderspartij nader ingaan, dienen wij
echter eerst te vermelden, dat jonkhesr D'e
Savornin Lehman den dag heeft geopend
met esn re.lêvoering, waarin hij zijn liefde
voor het algemeen kiesrecht beleed. In een
lange toespraak tot zijn kiezers gericht, be
toogde hij, dat hij eigenlijk altijd er voor
was geweest.
Haarfijn legde hij uit, dat het Algemeen
/ Kiesrecht heelemaal overeenstemt met d'e
anti-revolutionaire beginselen en dat het lijn
recht voortvloeit uit de denkbeelden van
Groen van Prinsteïer. I.'e, kie recht — zoo
ongeveer is zijn gedachtengang — is eigen
lijk geen recht, maar een plicht, die door
God via de overheid aan de burgers wordt
opgelegd. Dio plicht moet op a:l?.tr rusten,
dus... algesneen kiesrecht ! Merkwaardig,
dat de heer Lohman, die reeds zoolang een
vooraanstaande plaats in de politiek in
neemt, eerst op zijn ouden dag op deze.
toch zoo eenvoudige gedachte is gekomen!
Zijn christelijke logica maakt trouwens
kromme sprongen, zoodra hij aan het vrou
wenkiesrecht toekomt. Eerst stelt hij vast,
„dat niet is uit te' maken waarom verschil
moet worJen gemaakt tusschien man en
vrouw".
Dat klopt. De ,:plicht om mede te wer
ken tot samenstelling van het staats' astiur''
rust op vrouw en man gelijkelijk. Dus ook
algemeen
vrouwenkiesrecht ? MisJ. 'Tegen
het kiesrecht voor de gehuwde vrouw heeft
dó lieer Lohman „overwegend bezwaar".
Waarom ? Hebben de gehuwde vrouwen
geen plichten ?" Daar zit 't niet in. Maar
als de gehuwde vrouwen aan de politiek
gaan deelnemen, zegt jonkheer Lohfnan, dan
gaan ze naar vergaderingen en meetings ;
dan worden ze „uithuizig". De heer Loh
man heeft natuurlijk nooit vernomen, dat liet
kapitalisme düizende gelrawde vrouwen uit
haar huisgezin jaagt 111 loonarbeid. Of, als
hij het misschien wel vernomen heeft, dan
bekommert hij er zich niet .om. Maar het
kiesrecht krijgen zij niet.
Yoor „gegoede vrouwen'' zou 't nog zoo
erg njet zijn, vond de spreker met zeldzan e
openhartigheid. Want dio kunnen zich in
hun huisgezin laten vervangen. „Werkmans
vrouwen kunnen dat niet".
Natuurlijk — zoo ging de lieer Lolnban
verdler — geldt dat ook voor de dochters ,
die bij hun moedieu-s inwoEe:i en deelnemen
aan het huiselijk werk. Anders i's het als
zij zelfstandig buitenshuis wonen. Dan stean
zij gelijk met dé mannen, en haar moet het
kiesrecht niet worden onthouden".
Men weet, dat, volgens de regeringsvoor
stellen, omtrent het vrouwenkiesrecht thans
geen regeling woirdt getroffen; dat zal la
ter bij een gewone wet geschieden. Hierhebben wii rcedte een merkwaardige bijdrage
van d'o wenschen, die te dezer zaite bij een
invloedrf jk deel der heerscljende klassen lejven : het kiesrecht alleen voor de onge
huwde dames boven 25 jaar, die zelfstandig
buiten het ouderlijk huis wonen ; dat zullen
dus in hooldzaak zijn vrouwelijke . advokaten, doktoren, apothekers enz ; kortom stel
lig niet in meerderheid de vrouwen uit het
proletariaat. En, wat de gehuwde vrouwen
betreft, uitsluitend de „gegoede'.
Ja, ja, Mr. Troelsha had wel aanleiding
om deze hervorming, die tot zooveel schoons
de gelegenheid biedt, tq prijzen als „een
^verwinning vsin het ideaal der vrijhield in
ons staatsleven !"

FEUILLETON

OPSTANDING
door

Naar

de

LEO

TOLSTOI.

Fransche
door

v.

bewerkt

vertaling
R.

&

R.

J.

82)

— Dat Is nog eens een geluk, dat ik
jou ontmoet! Op m'n woord, ©r is geen
.sterveling meer in de stad! Wel m'n waar
de, je bent oud geworden, zei de oud of
ficier uit zijn rijtuig stappende en zijn
aeho.udcrs strekkende. Verbeeld je, dat ik
je alleen aan je gang herkende! We dineejren samen, nietwaar? Waar kun je be
hoorlijk eten in dit land?
) — Ik ben bang, dat ik dat niet doen
kan! antwoordde Nekhludov, die slechts aan
|
een- middel dacht, om van zijn medegesel af
;(e komen, zonder hem boos te maken. En
'Jij, wat doe jij hier? hernam hij.
) — Ik, 'm'n waarde, ik ben hier Voor za
ken! Yoor m'n curateele. Want je ,w»-ot
|loch dat ik curator ben? Ik beheer de be
zitting van Samanov, Je kent 'm, Sama'iiov, den rijkaard? Verbeeld je, hij Is
sindsch geworden! .En vier en vijftig dui
dend d'esjatinen land! voegde Cheimbok er
bij, met bijzonderen tfbts. Dat alles was in
bopelooze wanorde. De boetren hadden zich
do landerijen toegeëigend. Ze betaalden, niet,
net tekort was kolossaal. Nu, en ik heb in
46n jaar van m'n- curatorschap alles weer
> pooten gezet en de landerijen 70 %
eer. doen opbrengen. He! Wat zeg jé ertan? vroeg hij met nog zichtbaarder trots.
Nekhludov herinnerde zich nu, dat men
hem die geschiedenis eigenlijk ook verteld
oad. Juist omdat Chembok zijn geheele forfaln verteerd bad en tot over gijn ooren

g

EB IS natuurlijk niet iedere weeJfl ieite v&a

eenige beteekenis om onze lezers voor te
zetten en ook niet altijd iets nieuwe. Voor
al waar Sp. niet tot de gelukkigen boort
die een leesmuseum tot huxi beschikking
hebben, waardoor hij de tijdschriften meestal
pas vrij oud te zien krijgt. Maar veroudert
literatuur al in een half jaar ?
Een curieus staaltje van boerenbedrog
in wat men voor poëzie wil laten dioorgaan, vond ik in do Mei-aflevering van
„Groot-Nederland". De poëet (geen nieuwe
ling !•) heet J. L. Walch.
De Maagden.
Drie witte maagden aan goudten strand
staan roerloos, azuren hart in de hand.
Er kruift een golf aan horizon —
één hart verdort. Wit blinkt de zon.
Er drijft een wolk — één hart vervliegt.
Goud is het strand, d'at glanst en liegt.
De zwarte nacht valt doemend neer —
één hart doet eeuwig in donketr zeer.
Wat aan deze woorden op' het eerste
gezicht oenige uiterlijke overeenkomst met
poëzie geèft: de tweeregelige strofen waar
mee zoo goedkoop effect te maken valt,
zijn nageaapt van vroeger Tjerk van Hélène
•Swarth, waarin dikwijls dezelfde malle ge
wichtigheid, maar altijd toch zekero zin
was. Het motief van drie gelijksoortige din
gen waarmee telkens iets verschillends ge
beurt, met het laatste het meest tretfende,
is ook verre van nieuw. Maar nu de in
houd. De eerste strofe, nu ja, zegt niets
— maar je denkt het kan nog komen. Azu
ren harten ken ik niet, mir-.chien zijn die
bij de aristocratie in gebruik, misschien
wist da heer Walch ge -n mooier woord.
Dan kruift er een golf aan de horizon (de
hoer W. móet eens aan 't strand gaan fcij^
ken, waar de golven krui ven) en voor één
hart is dat noodlottig — het verdort.
Waarom? — ja waarom,, u kunt wel zoo
veel vragen ! Waarom zijn die maagden
wit ? Waarom Vaan ze roerloos. ? Waarom
dragen ze hart n in de band ? Waarom
kruift... enz. ! Denkt u dat . Walch d'at
zelf %!lemaal we^t ? Dat hij er ook maar
iets bij denkt-2. Hij denkt alleen dat mystiek
in de mode is en dat geheimzinnigheid ge
wichtig staat. Elk lezer kan er nu achter
weken wat hij wil. En als hij aiiets vindt
kan hij d'ien meneer Walc1} aangapen, die
Iieusch verband tussehen al dio mysteries
ziet !
Een ding_ moet erkend : Walch is bru

taal!, Eén hart „viervliqgi" (1 Ji Ij) omdat
e® gerijmd moet jcwrdeü op liegt diat
(schoon nonsensikaaJ) zoo satanisch klinkt
en de zon blinkt terwille van dei horizon
ol omgekeerd Me dunkt dat loopt toch erg
iA 'i oog. Én dé klinkklank van 't vers f
ia weerwil van allerlei trucjes aijmzaligi
Natuurlijk is de heer Walch eenige aan
dacht eigenlijk' niet waard. Maax zulk^
menschen worden maar gedrukt en erkend
(ja waarachtig, erkend1) en' het wordt ze
nooit eens gezegd.
.»

*

»

Een voorbeeld van oorlogsverwildering
vond ik ïn do „Neue Rundschau" bet moest
geziene groote Duitsche tijdschrift: een
novelle „Der Bezwinger" van KasimirEdlschmid — een schrijver van eenige reputa
tie. Dit verhaal omvat niet anders dan,
gemengd met wat plompe mystiek, een aan
eenrijging, van slechts matige fantasie ge
tuigend, van beestachtige moordpartijen, en
uitspattingen, die door den groeten Tataarschen veroveraar Timoer begaan heeten
te zfjn. Ziehier twee staaltjes :
, fiij liet de levende gevangenen samen'stapelen tot torens, legde vochtige leem en
houtwerk er tussehen, metselde ze in. De
torens wiegelden als slangen tiet
ïn db
nacht. Toen verstijfden ze."
„Uit Dehli deed een leger een uitval.
Hef dal stond overstroomd van bruine
Indiërs. Olifanten golfden aan met giftige
dolken. Klokken, pauken en trommels ra
telden. Uit de rijen der Tataren vlogen
pijlflitsen. Ossen suisten er op los met
brandend hout tussehen de hoornen, de
oogeoa zwartgesChroeid1. Hoopen Tartaren
stieten op de bruine massa's, reten met
scherpe ringen de olifanten den slurf uit
het lichaam Het dal spuwde bloed in de
Grangesarm. De bruinen kwamen weg. Ta
taren drongen tot aan de poorten. Op het
veld dansten 's nachts in kromme sprongen
de uitgescheurde slurven."
Ook vroeger zijn er schrijvers geweest
— en van talent — die gaarne bestialitei
ten- schilderden, maar dan met veel meer
verfijning en vooral ook met meer zin.
Dat een schrijver het monsterachtige zoo
droogweg voorzet en zoekt te imponeeren
d'oor de massa van bloed en verkrach
ting is wel een oorlogsvei-scliijnsel. Een
zéér kras — want wie eenige kiescbheid
heeft, eenige ware cultuur, kan j u i s t n u
met zoo iets niet aankomen.
*

*

*

„Abonaé D" vraagt waarom ik (lees
de redactie) Literatuur en niet letterkunde
wat toch hetzelfde en Holland'sch is, boven
mijn bijdragen zet. Letterkunde is niet het
zelfde, 'het is ' de wetenschappelijke beoefe
ning der literatuur en niet dia» wetenschap
behandelen wij in hoofdzaak. Wij «zouden
kunnen zetten : letteren, maar dat is ook
maas1 vertaald Latijn. Trouwens iedereen
begrijpt literatuur. Waarom ik schrijf lite
ratuur- en litterair ? Litterair is Franscli
en heeft twee t's, literatuur (uit Latiip of
Fransch)' kan met 1 en 2 t's. Een t be
antwoordt beter aan onze uitspraak.
Sp-

DE OORLOG.
ALGEMEEN OVERZICHT.
ils

herfst

era

de staESïl

ales* kB*ijf§sweriróelittingesï.
• Op alle Eurcpeesche gevechtsterreinen
heerscht de herfst thans in volle kracht.
Overal werkt hij belemmerend! op de
krijgsverrichtingen. "Overal vergroot hij de
moeilijkheden veer de bevelvoering en het
lijden der manschappen.
Wie zich eenigsteins kan voorstellen,hoe na dagenlange -slagregens en terwijl
de zon niet meer droogt, het terrein ten
Noorden en ten Zuiden van de Somme
er uit moet zien, waar nu sinds begin
Juli honderdduizenden mannen ean weers
zijden elkaar bekampen met vernielings
werktuigen, die g?en boom, geen steen,
geen struik overlaten, die gaten van tien
tallen meters in den leemigen kaHcbodem
slaan, die begrijpt, Bat zelfs bij die tot
het uiterste opgevoerde vervolmaking deitechnische hulpmiddelen in cfezen oorlog,
in dit seizoen de Natuur weer een tijd
lang de machtigste wordt. Zelfs het marcheeren, het zich voortbewegen van solin de schuld stak, had men hem aangewe
zen om in kwaliteit van curator de goede
ren van een ouden millïonair, die kindsch
was geworden te beheeren.
— Hoe van hem af te komen zonder
hem te beleedigen? peinsde Nekhlud)ev, ter
wijl hij dat glimmende opgeblazen gezicht
bekeek, met de prachtige knevels blinkende
van de kosmestiek.
— Nu, waar zullen we g&an eten?
, — Onmogelijk waarlijk vaaidkag, zeide JNekhludov, zijn horloge voor den dag ha
lende.
— Heusch niet? Nu hoor dan eens! We
hebben een wedren vanavond. Je komt?
— Neen, onmogelijk!
— Maar welzeker, welzeker! Je moet ko
men!' Ik heb geen paarden van mezelf
meer, maar Grichine zal me een van de
zijne geven. Weet je, dat hij zoo'n prach
tige stal heeft ? Zoo, dat is dus afgespro
ken, je komt en dan gaan we samen soupeeren!
,
.
,
— Dat kan ik je evenmin beloven I .ant
woordde Nekhludov met een glimlach!.
Nou ! dan een andere keer _! Ea waar
ga je nu heen ? Wil je bij me instappen ?
— Dank je ! Ik moet naar een advokaat
hier vlak in de buurt.
— O ja, je brengt tegenwoordig je leven
in de gevangenissen d'oor I Je loopt bood
schappen te doen voor de gevangenen 1 Ja,
ik weet er alle3 van, de Korchaguine's heb
ben me dat verteld, Chembok in lachen uitbarstendle. Weet je, d?«fc ze al de stad uit
zijn ? Kom, vertel me dat geval eens !
— Ja, ja, dat Is allemaal waar! ant
woordde Nekhlodov. Maar dat is nogal een
Ingewikkelde geschiedenis, en dat laat zich
maar zoo niet op straat vertellen !
O ! ouwe, zul je dan altijd een zon
derling blijven ? Maar dat doet er niet toe,
ijk wacht je vanavond na de wedrennen !
ea Onmogelijk, -waarlijk onmogelijk l: Als

daten met vcdJe bepakking worcii dan
vauk onmogelijk.
Des te meer is het een bewijs voor de
ontzaglijke energie, waarmede de oorlog
gevoerd wordt, dat zelfs de herfst,
die
nog in de 18e eeuw aan de veldtochten
een einde maakte, thans de worsteling
niet merkbaar belemmert. Wel natuurlijk
de resultaten. Maar niet de inspanning.
En het spreekt vanzelf, dat bij gelijke in
spanning de kans op resultaten van be
teekenis juist door de weersgesteldheid
geringer wordt voor wie aanvalt
dan
voor wie zich verdedigt.
Verleden jaar om dezen tijd was het
-groote cf'ensief, dat den vorigen zomer
kenmerkte, liet offensief der Centralen te
gen Rusland reeds eenige weken volkomen
geëindigd. De eerste herfst-regens veran
derden Noorcï-Rusland in een ondoordringbaren modderpoel, terwijl noch
Riga,
noch Dwinsk, nog veel. minder Kief, orie
groote punten, die het döeï vormden van
den
Duitfech-Oosteiirijksch^n
opmarsch,
waren bereikt. Van de derde week van

September- af werd
oorlog
het
Russische front een pcpife^orlög; wei
nog plaatselijk $oor hevige slagen inaèii
laim herfst ea midden in den winter af
gewisseld,doch die iö hoofdzaak; het front

me verandering, in de krachtsverhoud ag
sinds den vorigen hérfst.
Qi bij die yorderingien in de komende maan
den in het Westen nog sprake zal zijn
ï/an een beweging? die het front werkelijk
een geheel andere gedaante doei; aatttie- —
pen, of de Duitsthers m.a.w, hun linies
tembec was tot stand gebracht»
in Frankrijk en België in hoofdzaak nul
Bijna tegelijk met dit ophouden van den len kunnen behouden, is natuurlijk een
Duitseh-Oostenrijkschen opmarsch, poogde
zaak, waarvan wij niets kunnen weten. De
de Fransche bevelvoering voor de eerste
taak van een overzichtschrijver is niet om
maal eigenlijk sinds het voorjaar van 1915 zotte voorspellingen te wagen, maar wel
(
in Champagne een . dborbraak van de pm den gang der gebfeürtenissten in p'rooiè
Duitsche linies, tot stand te brengen. Die lijnen te volgai, vergeleken met hetgeen
doorbraak mislukte... men mag nu reeds reeds is gebeurd.. De fout der overzicht?
zeggen, door de modder.
schrijvers in de groote pers is, dart zij
Den 7en October bgon toen de nieuwe zich méestal aan de gebeurtenissen va}n het
groote fase in den wereldoorlog: De moment alleen vastklampen. Deze Op
tocht naar Constantinopel. Bulgarije viel zichzelf zeggen nog nie^veel. Ze kriigeu
Servië in den rug aan. Tegelijk forceerden. eerst beteekenis tegen den achteïgrojnd vah
de Duifsehers, die uit Rusland troepen hetgeen reeds gebeurd is.
konden aanvoeren, den overgang over den
Eerst tegen dïen achtergrond kan men
Donau bij Belgrado. De groote Balkanzich ook een beeld vormen van dens'riid.
veldtopht begon, die met de volledige on
derwerping van Servië,- weldra ook van in het Oosten, d'e weliswaar nog steeds
niet langs één aangestoten front plaats
Albanië eindigde en de verbinding Ber
lijn—Stamboel veilig tot- stand bracht. vindt, maar zich wel hoe langer heemeer
in die richting ontwikkelt.
Ook bij dezen veldtocht, midden in den
Het najaar heeft ook daar de operaties
herfst en weldra in den winter r— en
welk een winter, een winter in het hoog f°t nog toe niet doen vermindierep. In
gebergte en in voor een deel volslagen Oalicië, de Karpathen, in Zevenbergen i—
woeste streken gevoerd i— legde de na dit is alles thans feitelijk reeds één frent
tuur de operaties beletselen in den weg. geworden — wordt neg even vreeselijk
Doch ze werden overwonnen, daar de gestreden. En aan den Wardjar, in Mace
overmacht te groot was en de bondge- donië, niet minder.
De Duitsch-Oostenrijksche legers:. onder
nooten van Servië te Saloniki nog niet
sterk genoeg om tijdig te hulp te komen. Falkenhayn zijn er tot nog toe in ge
Zoo heftig wordt thans de oorlog e-e. slaagd om, zij 't na uiterst hevige gevech
voerd, maar tevens is er een zoo piroote ten, de Roemeensche legers overal op de
verandering gekomen in de machtsverhou Roemeensche grenzen, d.w.z. de kammen
dingen, dat zelfs de herfst de worsteling van de hooge gebergten, die Zevenbergen
in het Westen niet merkbaar heeft doen (Transsylvanië) scheiden van de Walachy
verminderen. Wel echter de resultaten van sche vlakte, terug te werpen. Dit is eeii
die worsteling. Nog vordert het Fransch- groet succes zeker. Maar tot nog toe is
Engelsche offensief, maar het gesdhiedt in daarbij op de Roemeensche legers geen
een langzamer tempo, dan toen het volop enkel voordeel behaald, dat ook njaar
zomerde. Geen wonder, waar de moei eendgszins beslissend zou kunnen worden
lijkheden, die de bevelvoering thans ie genoemd. Het aantal gevangenen, dat de
overwinnen heeft bij een opmarsch over Duitsch-Oostenrijkers opgeven is klein,
een zoo totaal verwoest terrein, verhon enkele duizenden slechte. De buit in ka
derdvoudigd moeten zijn sinds Juli— nonnen is niet zeer belangrijk. De jongste '
Augustus. Het
Duitsche Wolff-jbureau communiqiué's van weerszijden toonen aan.
heeft dezer dagen in een heel lang tele dat de Roemeensche legers zich thans jn dé
gram trachten aan te toonen, dlat uit de borgstellingen handhaven, die zjj biezet heb
Fransphe communiqué's van den jongs ten ben, Gelukt 't Falkenhayn niet om die kam
tijd, vergeleken met de Duitsche, zou blij men te overschrijden, dan is er niet veel
ken, dat het Fransche offensief aan de anders bereikt, dan cfot het Duitsch-Oos
Somme feitelijk reeds was geëindigd en tenrijksche Oost-front honderden Kilome
in ieder geval met zulke reusachtige ver ters langer is geworden.
liezen zou gepaard gaan, dat de bereikte
In de Dob!roedsja schijnt de strijd voorresultaten daarmee in geen enkel opzicht loopig vrij wel geluwd te zijn.
in overeenstemming zouden zijn. Het is
In Galicië en in de Karpathen ecSiter
in de eerste plaats merkwaardig, dat heel duurt de worsteling nog met onvermini /
dit lange relaas (opgenomen in degtroote derde heftigheid voort. Ooi daar zijn dè
avondbladen van Maandag j.1.) volstrekt Centralen, evenals in 't Westén, blijkbaar
zwijgt over de Engelsthen, die toch ook weer sterker dan eenige maanden geleden,
in het Westelijk offensief een aandeel heb in manschappen, en in geschut.
ben, en nog steeds, zij 't eveneens lang
In de Karpathen hebben zij voordeeien
zamer, vorderingen maken. Maar in die van beteekenis behaald. Het is dus on
tweede plaats draagt het werkelijk voor waarschijnlijk, dlat de Rulssen er thans nog
den nauwgeizetten beoordeelaar in te sterke in zullen slagen vorderingen te maken. Ei;
mate een tendentieus karakter. De Duit men krijlgt er misschien een toestand. di<j
sche legerberichten zijn nu eenmaal in den herinnert aan dien op het Oostelijk • iront
laatsten—tijd niet meer erg betrouwbaar. in den vorigen winter.
Wij hebben dit aangetoond .ten opzichte
In Griekenland — het voormalige
van de berichten over den veldtocht tegen Grootere, Griekenland, zooals dat wit den
Roemenië. De Engelsche en Fransche bla tweeden Balkan-oorlog te voorschijn trad,
den toonen in den jongsten tijd aan, dat mogen &ij thans wel .zeggen — neemt de
het ook geldt voor de communiqués be macht der revolutionaire regeering van
treffende het Westelijk front. En voor zoo Wenizelos te Saloniki blijkbaar nog steeds
ver wij zien kunnen met croede gronden. toe. Daarentegen hebben de jongste ge
Is dit zoo, dan heeft het heeS lange beurtenissen in Oud-Griekenland (te Athe
Wolff-relaas geen ander doel dan om in ne) bewezen, dat de Grieksche koning
druk te maken in de neutrale landen... van plan was om zoo mogelijk naiar Thesen in Duitschland zelf. In den oc<rlogzjjn salië (het noorden van het oude Grieken
nu eenmaal alle middelen geoorloofd. Al land)
te wijken, daar zooveel mogelijk
leen : wij worden niet van allfe gelijkelijk manschappen en officieren te verzamelen
de dupe.
en er in een versterkt kamn de komst der
Wat leert een nauwkeurige vergelijking der Duitschérs als bevrijders van zijn huis en'
wederzijdsche berichten betreffende het Wes fam-ilie af te wachten. De Geallieerden
telijk front ons? Dit, dat de Duitsche be schijnen de lucht van dit plannetije te heb*
v e l v o e r i n g d a a r t h a n s w e e r o v e r m e e r ben gekregen en op het oogenblik, waatrmanschappen en meer artillerie beschikt. op wij dit schrijven, bevindt niet alleeri
Dat de Duitsche verdediging er dus krach de Grieksche vloot zich ïn hun handen
tiger is geworden. En dit gevoegd bii de maar is ook de hoofdstad (Athene) reeds
weergesteldheid verklaart werkelijk vol door hen bezet Het is duidelijk, dai na
doende, dat het offensief der Fransch- wat er reeds gebeurd is, een verzoening
Engelsche legers er thans veel langzamer tusSchen Wenizelos (de Grieksche bour
vorderingen maakt. Maar het feitj, dat er geoisie) en .dezen Koning zoo goed ai$
ondanks dit alles toch nog vorderingen onmogelijk is geworden.
v. R.
worden gemaakt, bewijst tevens de enor

je het tenminste niet kwalijk neemt ?
voor komt, en dan hier, dan lei ik er zeker
— Wat een idee! Daar is het waarach van, het te winnen ; en ik zaJ. pleiten zondar_ honorarium te vragen. Ik heb me ook
tig weer koud geworden, he ?
bezig gehouden met die Fedosia Vergoumov,
— Ja, ja !
— Kom, als het dan zoo is, tot het ge waarvan u me gesproken hadt. Hier, hier
noegen van je weer te zien ! Het heeft me is liaar verzoek om gratie ; als u naar Pe
genoegen gedaan je te ontmoeten ! zei Chiem- tersburg gaat voor MaSIova, kunt u dat ver
zoekschrift meenemen, en u zelf bemoeien
bofc.
En daarop drukte hij kraichtig Nekhlodov met het aan te bevelen. Als dat niet gebeurt
de hiand en sprong in zijn rijtuig, vanwaar en wfi ons tot de adiminisratie wenden, dan
hij aanstellerig met zijn breede witgeschoei- blijft het stuk begraven in de bureau's en
de hand wuifde, terwijl een vriendschappe hebben wij moeite te vergeefs gedaan. Doe
lijke glimlach opnieuw zijn lange, al te witte uw best, omdat de zaak u zoo aan het hart
ligt, om toegang te verkrijgen tot persona
tanden ontblootte.
-,,Ben ik dan zoo geweest ?f' vroeg Nek ges, die van invloed zijn in de gratie-commis
hludov zich af, terwijl hii zijn weg vervolg sie. Dat is dat ! Kan ik u nog iets anders
de naar de woning van den advokaat.,,He dienen ?
— Welnu ! ja! Er is me verteld...
laas ! het ia nog erger, want ik ben er nim
— Ha, ha ! naaa* ik zie bent u de spreek
mer toe gekomen zoo to wordenden ik had
gedroomd, er toe te komen, en ik had me buis geworden, waardoor zich de reklames
verbeeld, dat ik mijn hcele leven op diezelf van de gevangeni's doen hooren! zeide de
advokaat met een groven lach. Maa<r ik
de manier zou slijten.'1
waarschuw u, nimmer zult u erin slagen
ze allen op te vangen ; er zijn er te veel!
II.
. Neen, maar waarlijk, het is een mon
De advokaat was thuis ; en hoewel het sterachtige zaak ! hernam Nekhludov, en hij
geen 'spreekuur was, haastte hij zich Nek herhaalde den advokaat een geschiedenis,
die hij den vorigen avond in het dorp ge
hludov te ontvangen.
- Hij begon over de zaak van de Menchov s. hoord had.
Een ontwikkelde hoer was het evangelie
Hij had het dossier bestudeerd ; inderdaad
gaan voorlezen en hoÉ uitleggen aan zijn
was de beschuldiging geheel ongegrond.
— Dat neemt niet weg. dat de zaak ta makkers. De pope had daarin een misdrijf
melijk ingewikkeld is. Volgens alle -waar gezien en had hem aangegeven. Het gevolg
schijnlijkheid! zal de herbergier zelf zijn was een ondeifzoek geweest; en de substi
schuur in brand gestoken hebben, om zijn tuut-officier had een akte van beschuldiging
assurantie-premie te krijgen. Een feit is, dat opgesteld, die door de korrektionneele recht
er geen enkel tastbaar bewijs is.'De veroor bank was bevestigd.
— Ia het niet afschuwelijk ? vroeg Nek
deeling Is eenvoudig het gevolg van den
buitensporige ijver van den rechter van in- hludov. Is het niet monsterachtig ?!
— En wat isi daar nu in, wat u „zoo
struktie en de onachtzaamheid van den sub
stituut-officier. Maar ziedaai;, het kwaad ia sterk aandoet ?
— Wel, alles! Of liever neen; ik be
aangericht, en de zaak zal moeilijk te ver
anderen zijn! Enfin! Als we alleen maar grijp het gedrag van den popo, en van de
gedaan konden kriiaen, dat de zaak opnieuw. politiebeambten; die hebben slechts gedajan

tvat hun was opgedragen. Maai- dien substi.
tuut, dia de akte van beschuldiging heeft op
gesteld, dien stond het toch vrij, anders ta
beslissen; cn dan, wel, een man van ont-!
wikkeling !
— Pee ! men kan wel zien, dat u ze niel
kent ! Men verbeeld zich gewoonlijk, dat
prokureurs, substituten en overheidspersonen
in liet algemeen menschen zijn van een ont
wikkelden geest en vrijzinnige denkbeelden.
Ja, dat waren ze vroeger, maar nu zijnde
zaken heel wat veranderd. De magistraten
zijn tegenwoordig niets dan ambtenaren, die
alleen op hun bevordering uit zijn. Zit
ontvangen _ hun traktement, zij verlangen eeu
grooter, ziedaar waartoe hun principes zich
beperken ! Daarna zijn ze bereid te beschul
digen, te rechten, te veroordeeüen al wien
gij maar wilt.
—i Maar er zijn dan toch wetten! Zij
lebben toch niet heit; recht een man te deportoeren, alleen omdat hij het evangelia
met zijn vrienden leest ?
— Zij hebben het recht, niet alleen hem
te deporfeeren, maar zelfs tot dwangarbeid
te veroordeelen, als het hun maar in den
zin komt te verklaren, dat die man met zijn
uitleggingen van het Evangelie zich verwij
derd heeft van do verklaring die hem wa'j
opgelegd, en daardoor de kerk openlijk heleedigd heeft. Schennis van het orthodoï:»
geloof. —. dwangarbeid.
— Is het mogelijk !
(
— Het isi zooals ik u meedeel! Ik zei
altijd • aan magistraten, vervolgde de advü'
kaat, dat ik ze niet zien kan, zonder mijt.
hart vervuld van dankbaarheid te gevoelen
tegenover^ hen, gezien dat, als ik niet ln da
gevangenis ben, eh u ook, en iedereen, dat
louter een gevolg is van hun goedgunstig
heid.
(Wordt vervolgd).
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De toelichting zou m.l. een beroep moe
ten doen op een hoogeren vorm van klaasesolidariteit, die thans geboden Is tegenover, de gesloten klassepolitiek van het
Imperialisme.
Vroeger werden onze „sociale verzeke
ringen" verdedigd met een beroep op de
loontheorie; waar het loon de betaling was
voor de arbeidskracht en dus "den arbeider
moest in staat - stellen tot behoud en voort
planting, had deze recht op uitkBering ook:
in de (normale gevallen van tijdelijke onge
schiktheid door ziekte, werkloosheid, enz.
Waar dit recht niet kon worden verkre
gen van eon individueel kapitalist, had de
klasse en dus de Staat bij te springen.
Dit was dus een soort recht van den
individueelen arbeider op de kapitalisten
klasse, maar we kunnen dit recht uitbreiden en verdiepen door ervan te maken een
recht vaai de arbeidersklasse als zoodanig.
De arbeidersklasse als klasse eischt dat
haar totaio arbeidskracht, die noodSg is
voor het behoud der kapitaïistische maat
schappij, zelfs indien tijdelijk of blijvend
(altijd betrekkelijk op te vatten) sommige
individuen van onze klasse niet of niet
meer of nog niet noodig zijn voor de winst
makerij, worde in stand: gehouden, omdat wij
als klasse noodig zijn en voor ons de klasse
de eenheid) vorrad, waarvan het geheel optreedt
wanneer een deel wordt geschonden. Dit
beginsel wordt hier in Amerika o.a. gehul
digd door de I. W. W. in hun „slogan"
(leuze): an. offense to one is an offense to
all, of wel: „all for one, óne for all",
(gelijk aan de revolutionaire leuze der
oude Hollandsche beweging: Allen volor één,
één voor allen.)
Zoodoende vatten we dan alle sociale
verzekering in een hoogore eenheid, zooals
blijkbaar ook de bedoeling van het pro
gram is zonder dat dit m.i. duidelijk en krach
tig naar voren komt. Dit is echter temeer
noodig, omdat de eisch in dezen vorm
nieuw is.
De belastingeisoh zou ik ook eenigEzias
anders willen formuleeren. Loon is in ze
keren zin ook inkomen en dit begrip is
althans zeer vaag. „Sterk progressieve in
komstenbelasting en belasting op kapitaal,
kapitaalsvermeerdering* en erfenissen". Wel
licht ware- daaraan toe ta voegen: „met ge
leidelijken overgang naar Staatserf recht".
Naast de overname van bedrijven waar
bij in den regel aan eenige vorm van ver
goeding wordt gedacht, zal het noodig zijn
ook de geaccumuleerde rijkdom te onteige
nen. Daarvoor is belasting maar vooral
Staatserfrecht een aantrekkelijk middel, aan
gevuld natuurlijk door Staatszorg voor op
voeding enz.
Onteigening van groote bedrijven en ban
ken kan WOrdén gecombineerd en dan zou
daaraan m.i. iets moeten ( worden toegevoegd
als „in da eerste plaats van die bedrijven
en banken welke een monopolistische strek
king hebben." Onteigening van alle be
drijven en banken is eenvoudig socialisme
en. dus minder geschikt als elsdh in dit
verband, en de omschrijving „groot" Is al
heel weinig zegg;nd.
Bij onze vroegere eischen op dit gebied
werden meestal op den voorgrond gestelde be
drijven die z.g. openbare diensten beheeren
en die tevens een monopolistisch karakter
hebben: telegraaf, telefoon, spoor, water,
licht enz. Dit is nu logisch uit tabreiden
tot alle bedrijven met monopolitische strek
king, omdat deze vooral voor het Imperia
lisme verantwoordelijk zijn. De monopolis
tische strekking is bovendien zelf eenigszins een opheffing van het kapitalisme en
het is zeker logisch daar te beginnen, het
geen ook nog eenigen steun kan hebben
van andere groepen als boeren, kleinere
kapitalisten en midderusltanders.
Ta onteigenen omdat iets „groot" is,
lijkt minder logisch, dan omdat .het mono
polistisch is, al komt het veelal op het
zelfde neer. Ons program moet echter
vooral innerlijk sterk zijn. Confiscatie van
oorlogswinsten zou ml. tezamen met annuleering der staatssshulden achteraan moe
ten komen als van meer tijdelijke beteeke
nis.
Het is de vraag nog of de wettelijke 8urendag niet ook in deze afdeding thuis
behoort, doch dit is van minder belang.
De eisch zelf is goed en zou omschreven
kunnen worden als: een werkdag van ten

hoogste 8 uur met 1J£ ïustdBg per week.
Dit laatste is reeds in Engeland en in
Amerika voor velen verwezenlijkt en een
week van ö X 8 uur zou voor sommigen
een achteruitgang zijn. Daaraan zou dan
m.i. zijn toe te voegen: verbod van loon
arbeid voor kinderen tot het 18de levensJaar.
Dan ontbreekt in het program iedere
aanwijzing, dat belangrijke revoluties in de
vrouwenwereld zich ontwikkelen.
Economische onafhankelijkheid
van de
vrouw ook in het gezin begiift zich hier
reeds te ontwikkelen en in ieder geval ligt
zulks in de toekomst. In zooverre ae vrouw
als loonarbeldster optreedt behoeft
mi.
geen afzonderlijke programpunten. Gelijk
loon voor gelijken arbeid is te verdedigen
als maatregel tegen „onderkruiperij", doch
dan een eisch die m.i. minder in een algemeen program thuis behoort, hoewel het
overwogen zou kunnen worden. Overigens
motiveeren de physieke eigenschappen van
do Vrouw als vrouw (niet als moeder) m.l.
niet algemeen geldende Mjzondere bescher
ming. Daarentegen moet de functie ais moe
der erkend worden als arbeid ten bate van
het maatschappelijk geheel wat leidt tot
den eisch: „St&atsuitkeering aan moeders
met kinderen beneden 18 jaar, aan te van
gen drie maanden voor de géboorte van
het eerste kind."
Dit is tevens in den lijn der oorlog.--fanatiekers, maar vooral van belang voor de
economische onafhankelijkheid van die Vrouw.
Deze is voor ons noodig ln da eerste
plaats om van die vrouwen klassestrijders te
maken, maar ook omdat de productiekracht
van de vróuw in de toekomstmaatschappij
niet ontbeerd zal kunnen worden.
Natuurlijk mag onder de'politieke eischen
niet ontbreken: „openbare verplichte kostelooze school tot het 18de jaar inet VTije
leermiddelen, voeding en kleeding en me
disch" toezicht.
Ook voor volwassenen is de eisch vrije
geneeskundige behandeling en verzorging >
me,t kostelooze geneesmiddelen enz., van vol
doende belang om, in een kort program
vermelding te vinden alsmede hygiënische
en veiligheidsmaatregelen van Staatswege
met controle van staatsinspecteurs, aange
vuld met Inspecteurs door de arbeiders in
ieder beroep aan te wijzen.
Ook een programpunt van de behande
ling van z.g. „misdadigers" ware m.i. op
te nemen, nu we ongeveer ailen bedreigd
worden in deze categorie terecht te komen.
De politieke eischen in engeren zin Zijn
al heel mager.
„Dempcratiseering"
dient een nieuwe
strekking te krijgen, Omdat de massa-actie
logisch moet lelden tot een vorm van massademooratie in wezen verschillend met den
ouden vorm van vóltevertegenwwoitïiging
door beroepsleiders. Dit moet ons leiden tot
onderstreeping van de eischen van het
recht van initiatief door de kiezers, refe
rendum, proportioneele vertegenwoordiging,
maar vooral ook het recht een afgevaar
digde terug te roepen (recall) door de kie
zers. Dit laatste is mogelijk bij evenredige
vertegenwoordiging, omdat men dan een
nieuw „ticket" kan laten stemmen, waatrop naast de Oude kandidaat die door een
zeker aantal' kiezers voor terugroeping is
voorgedragen, één of meer candidaten van
dezelfde p a r t ij in stemming kunnen
worden gebracht.
Deze eischen worden in de \ereenigde
Statan reeds gesteld, Vooral ook omdat men
daar rechtstreeks "de baantjes kiest als bur
gemeester, rechter enz en- de op een socialis
tisch „ticket" gekozene , in zeer veel gevallen
uit de partij geroyeerd moet worden als
hij zïjn baantje eenmaal heeft. Terugroepen
zou dan zekerden beter middel zijp.
Ook over de controle op de buitenlandsche politiek zou een e.ikel woord moeten
wordeh gezegd.
Naast deze eischen mag het recht van
het vrije woord, de vrije pers en vergade
ring, alsook het onbeperkte recht om te
Staken, ook in Staatsbedrijven niet ontbre
ken! Dit is misschien nog het allerbelang
rijkste!
Naast afschaffing van beschermende rech
ten moet staan vrije immigratie" en emigra
tie en absolute gelijkheid voor de wet
van alle rassen (Vereenigde Staten, Oos
tenrijk, Rusland, Joden, enz.).

',,Zóó kan het niet blijven !" Is het ge
zegde, dat vrijwel door een ieder wordt
uitgesproken, die over de maatschappelijke
toestanden van den tegenwoordigen tijd
spreekt. Menschen die nog mijlen van het
socialisme afstaan en die ook nooit socialist
zullen worden. Arbeiders, die de kennis of
het inzicht missen om het Imperialisme te
begrijpen en het Socialisme te zien. Ongelukkigen, die wel de rampen des levens
zien, maar niet de uitkomst. Zij die het ge
voel hebben van schipbreukelingen op een
ontredderd schip zonder roer, die vrcezeo,
dat zij zullen vergaan of verhongeren en
die alleen nog hopen op een toevallige red
ding. Zij voelen : „zoo kan het niet blij
ven !"
Verder de nieuwe middenstand, met veel
of weinig inkomen, het leger van ambtena
ren en kantoorbedijenden, die zonder dat
hun hun salaris ook maar eenigszins be
langrijk stijgt, de prijzen van alle levens
behoeften met den dag duurder zien wor
den ; zij, die voelen d'at men om „vooruit"
te komen in de maatschappij moet beschik
ken over de volgende eigenschappen : bru
taliteit, geslepenheid en onmeedoogendheid ;
dat men moet kunnen liegen en bedriegen
zonder blikken of blozen en zóó huichelen,
dit men zich zelf voor een braaf en edel
mensch houdt. De Middenstanders zijn even
als de onbewuste arbeiders tong
voor de
toekomst, want
slechts enkelen is het
gegeven alle vereischté hoedanigheden in
zich ta hebben Zij schuwen de toekomst,
zij weten niet hoe hun kinderen het maken
uoeten, en ook zij Keggen hoofdschufldend:
zóó kan bet niet blijven 1 Maar toch heeft
deze uitdrukking meer beteekenis dan het
schijnt.
„Zoo kan het niet blijven" be eekent ,,re
volutie." En er ziin onder de niet-socialisten ook al heel wat menschen die hieraan
beginnen te gelooven. Zij voelen, dat d')
Tevolutie* de gestadige ontwikkeling., de toe
standen erger maakt,'en dat „opstand" noo
dig is. Zij voelen de waarheid van de leer
van Marx voor een gedeelte opkomen. De
werkelijkheid waarop de leer van Mars is

dat de dooden plotseling waren verrezen, en
uit hun graven waren geklommen, luguber,
met den. eeuwigen slaap nog in hun blik
We danken het aan de welwillendheid van en den baard vol aarde.
Gaspard zei „Verdomme1"
de Telegraaf-Redaktie. dat we het volgende
Mousse was te zeer buiten adem om iets
fragment u|it het_ feuilleton Gaspard kunnen
te kunnen zeggen.
overnemen :
Die kleverige, vette grond, die hun voe
Doorloop en! Men baggerde door in kleften zastzoog, verdiepte zich plotseling tot
fende pap, waar men, bij eiken voetstap.
Weer uit, te voorschijn moest komen.
De een groote kuif, waarin een gedachtig wa
voeten gleden uit; de handen grepen naar ter stilstond. De mannen Melden halt; en
Je wanden, en ook zij verdwenen in het de sergeant beval: „Vooruit... vult jullie
slijk. Het geweer viel van den schouder; veldflesgchen",
„Neen!" zei Gaspard.
de modderige hand pakte het beet, en- beMaar de anderen bleken nog meer ver
jnodderde het. In minder dtan vijf mtinuten
zaten de wapens en de kleeren en de wonderd over zijn' verbazing. Zijn buur
heele man onder den modder, en leken die man, die een vaal en verwilderd gelaat
vijftig man, die zoo moeizaam achter elkan had, vol stekelige haren, zei tot hem :
der aan sjokten in aen hobbeiligen, bochti- „Mijnheer de baron drinkt misschien altijd
en spleet in dien grond, als te worstelen, gefiltreerd water?"
Gaspard antwoordde, terwijl gij twee
at de aarde zich niet boven hen sloot.
Met de ellebogen-, met de voeten, met de klonten modder van eich af schudde:
„En je zuster!"
handen, mei dl heupen, met hun hoofden
Toen plonste hij zijn veldflesch in het
sdheneü zij te vechten tegen het slijk, dat
hen omving en dat zij vhn zich af Melden, moeras, en Moussé deed als hij.
Mousse voelde zich in een vreemden toe
omdat zij niet levend begraven wilden wor
den. Zuchtend, mopperend, klagend, vloe stand. Hij had geen trek meer om te
kend, met de vingers nu en dan het erg geeuwen, zooals in het Dêpöt, maar zijn
ste slijk van . zijn aflikkend, leken zij mol spieren wairen stijf van angst en 't scheen
len of' aardwormen geworden menschen in hem, dat hij den dood tegemcet liep. Win
een graf, waarin zij, levend, rondploeter- ter, mist, een drabbig, modderig land, al
den, zich opwerkten, bejnodderd, beklonterd les aardkleurig, het water, en zelfs de ge
zichten. Slijk, alles onder het slijk; het
wanhopig, maar vrijwillig.
De- loopgraaf kwam uit aan .de grens overdekte u tot uw ziel.
Toen hij weer ln een tweede loopgraaf
van "een geheel kaal, gekerfd bosch, waar
men slechts nog doode takken, gespleten afdaalde, die hen naar een tranchée der
stammen en Ir- iken van boomen zag,-maar eerste linie zou brengen, had hij de scherp
dat toch nog genoeg schuilplaats bood om omlijnde gewaarwording voor het laatst den
veilig. weer ui den grond te voorschijn te grond ln te gaan om er nooit weer uit' te
kunnen komen
—- De mannen heeachen kormen. Het water drong -weer in zijn
schoenen; het was koud, en, pijn voeten
eich naar bui'' iEn nauwe! :. 0 waren zij den glreppel uit versteenend, • joeg het hem een huivering
over het heele lijf. Hij hoorde Gaspard nog
of ze kruiste i een compagnie, die uit de
eens eenvoudig zeggen: „Verdomme!"
tranchées kvam.
De tranchée, waar zij stilhielden, en
Dio zaten nog veel erger onder den mod
der. ilun koppen waren verwilderd, hum waarboven de kogels zingend vlogen, was
noch beter beschut, noch droger d&n de
- huid
was loodgrijs,
hun oogen waren
groot én vol van een vage verbijstering. greppels, waarlangs zij, in het leem en.het
En zij hadden ook stokken om hun ellende slijk, telkens uitglijdend en zich weer op
op te steunen, doch, krachtig toch nog, heffend in een meegevendten grond, tusgeko
droegen zij heen een bomodderde, verweer sohen glibberige wanden, hierheen
men waren. — Toch w&s er e®11 steenen
de, als uit den , grond opgegraven bagage.
De
Zij kwamen uit een veld vol kleiige wa borstwering en een bank Van kiel.
gensporen, waar men een rij houten kruis mannen zetten zich er op neder; het wa
ter stond hun tot aan de enkels, en zSJ zel
jes zag, met kepVs er op, en men had
zich kunnen voorstellen, dat het in de op den niets.
Gaspard zat, tusschen Mousse en den ionstanding der doode» 5E80
1S8P

gen boer, wiens mond grijnsde:
„Ben je bang te verzuipen, kameraad?!"
„Verdomme!" antwoordde Gaspard.
Twee mannen waren aangewezen om bij
de kijkgaten de wacht te houden. De ande
ren, in stilte, rookten, geeuwden, schurk
ten diep weg op hun bank, die den vij
and den rug toekeerde; en sommigen haal
den met hun sikkerige handen een brok
brood uit hun zak, jsn begonnen het te ver
malen met hun moede, stugge kaken.
Een granaat viel vlak bij hen neer, met
een .djof geluid, alsof de pappige aarde hen»
dadelijk versmoorde. Gaspard, met 't hoofd
in zijn handen, fluimde in het water, waar
in zijne voeten bengelden.
Mousse schraapte zijn vingers af met
zijn zakmes, toen nam hij uit zijn kapotjas een stuk papier en een eindje potlood,
en begon koortsachtig te schrijven.
Gaspard keek Jiem aan. Hij zei:
„Schrijf je?"
„Ja", antwoordde de ander, ,,'t is voor
jou".
„Voor mij?"
„Luister: het wil er bij mij niet uit, dat
ik het er nies levend af zal brengen".
"
itAh ?
Als jij het er goed afbrengt, steek dit
in je zak. en breng het," uit vriendschap
voor mij, in Parijs naar het adres dat er
op staat".
„Aan je meisje?"
„Noeu... een vriend".
„Ah?
"
„Het is een kleine literaire kwestie, die
Ik graag wou regelen. Het gaat over een
uitgave van Sophocles
"
„Van w&t?" vroeg Gaspard.
„Van Sophocles. Ik vertel het je; maar
dat interesseert fe niet.
„Waarom niet? Ik ben niet zoo dom als
je denkt!"
„Neen, maar
"
„Goed, houd je mond maar; Ik begrijp
ja wel!"
Hij draaide zich naar den anderen kant.
Maar hij had het papier genomen en schoof
Eet in den bodem van zijn kepi, waar het
portret van zijn jongen al zat. Aan den
anderen kant zuchtte de boer, die zich den
mond vol met brood stopte:
„Waar lk mij over bezorgd maak, zie je,
dat ls mijn huls".
Een granaat floot door die lucht.
Gas
pard stak zijn nieuwsgierige neus omhoog,
en yroes toen:

„Wat is er bij je thuis gebeurd'? Is je
vrouw van een rhinoceros bevallen?"
„Neen, maar 't is een vrouw... en zij
weet niet".
„Wat weet zij niet?"
„Zij weet niet, hoe je het moet aanleg
gen".
— Wat?"
„Ze schrijft me, dat vader Placide haar
veertig stuivers heeft laten betalen voor de
koe, die zij bij hem bracht".
„Waarom bracht ze die bij hem?r'
„Wel,.bij zijm stier, hé".
„En nu wou je me geld geven?'
„Jou geven, ja, dat kan je denken- —
Waar wil je dat ik geld vandaan zal ha
len? En wat moet er van de veulens wor
den?''
„Wou je dat v.an mij weten?''
„Een veulen, weet je, er is niets zoo
casueel als een veulen".
„Ik heb er lak aan!"
„Jij hebt er lak aan, jij hebt er lak
aan, en toch ben jij net als _ Iedereen! Hon
derd stuivers is honderd stuivers".
„En een lantaarnpaal is een lantaarn
v
paal"^
Gaspard draaide zich naar , den kant van
Mousso en zei:
„O, die Normandiërs. wat 'n kerels met
bun „kostbare geldje"! Ze happen daarin
als in een vijgepeer!"
Daarop, weer naa» zijn voeten, die in
het water hingen, kijkend, en die heen en
weer wiegend om ze* te ontdooien, voegde
hij er weer aan toe:
„Verdomme!"
Kogels. Granaten. Losbarstingen. Uiteenbarstingen. En de kwartieren gleden voor
bij, korrel voor korrel, in den hopeloozen
zandlooper van dit nieuwe, verbijsterende,
ontzettende leven, waarin ze met vage ge
dachten en lijdende lichamen, ln den mist,
in de kou en ln het slijk, afwachtten diat
het Lot zich milder voor hen mocht betoonen. — Achter hun voorhoofd trokken ver
warde beelden van bij hen thuis, langs hen
heen, maar hun, ledematen waren bevroren,
en, verkleumd, wentelden zij allerlei som
bere en onvoldragen gedachten ln zich
rond, niet precies wetend, waarvoor zij dit
alles leden, mopperend, vloekend, bevrie
zend, stervend, uit discipline, uit gewoon
te, als Iedereen
Een mistige winterdag Is op aiohzelf
reeds m neerdrukkend, dat als het duis
ter valt, de menaoh zich er nauwelijks

BLAD.

TWEEDE

e.
De Nieuws Internationale.
Program

door

van

de

Actie,

S.

voorgesteld

D.

P.

Het Partijbestuur der S. D. P. heeft in
dertijd, in samenwerking met het Dagel.
[Bestuur der, thans met de S. D- P. sa'mengesmolten R. S. V., het navolgende
„Program van Actie" opgezonden aan de
^.Internationa^ Socialistische Kommissie" te
SBern (Zwitserland) Dit programma luidt i
Da Revolutionaire Sociaal-DemoCratic blijft
met alle krachten in de oorlogvoerende lan
den voor de onmiddellijke vrede, in de neu
trale landen voor de onmiddellijke demobi
lisatie ij;veiren.
Tegelijkertijd evenwel geeft ze de volgen;dto algemeene leiddraad voor de actie onjmlddellijk na den oorlog:
De Revolutionaire Sociaal-Democratie zal
tot inleiding van den strijd tegen de be
zittende klasse de volgende eischen stellen:
a. Op economisch gebied:
Verzekering van uitkeering aan alle ar
beiders, die geen of te weinig loon verdie
nen. Belasting alleen op kapitaal en inko•inen.
Annulleering der Staatsschulden.
Onteigening van alle groote bedrijven.
Confiscatie der oorlogswinsten.
Onteigening der Banken.
b. Op politiek gebied:
Demiocratiseering van alle vertegenwoor
digende lichamen.
j Afschaffing van de Eerste Kamers, Hoogerhuizeffii enz.
De Republiek.
Afschaffing van alle beschermende rech
ten.
Afschaffing van het militaire stelsel.
Wij vestigen uitdrukkelijk de aandacht
erop/ d&t deze eischen 'moeten worden ge
stald in de parlementen, in het openbaar,
door de .afgevaardigden van het revolutio
naire proletariaat, maar in de eerste plaats
door de massa's zelf, onmiddellijk bij de
eerste besprekingen van de vrede, onmiddel
lijk bij het intreden van den eersten wa
penstilstand, nog vóór de legers naar huls
gezonden zijn.
Wij ontvangen uit New-York eenige be
langrijke kritische opmerkingen over dit
program, die wij hierbij publiceeren:
Allereerst zou ik eenige uitbreiding een
voordeel adhten. Een program moet m. iook zionder toelichting
tot de arbeiders
"spreken, zij het ook, dat de toelichting er
de diepere beteekenis beter van doet zien.
Verder is de splitsing op eoonomfech en
en politiek gebied tamelijk willekeurig en
onzuiver. Dit is nu wellicht een afspiege
ling van het heugelijk feit, dat politiele
en economische actie steeds weer in-een loopen, maar m. 1. moet men dan liever óf
de onderscheiding weglaten, óf beter on
derscheiden. De vijf eischen op economisch
gebied zijn tevens politieke eischen en de
achturendag en afschaffing van beschermende
rechten toch zeker ook economische.
Wil men een splitsing maken, dan zou
m, i. als criterium kunnen dienen; dat in
de rubriek a behooren madtregelem die de
kracht van d« arbeiders en in rubriek b
die welke de macht van de arbeiders Vcrjgrooten, hoewel iedere onderscheiding uit
den aard der zaak gebrekkig is.
Wat nu de eischen zelf betreft, acht ik
den eersten eiach niet gelukkig geformu
leerd en nog minder toegelicht. Wat is „te
weinig loon"? Alle arbeiders. hebben ta
Weinig loon en de foraituléering zou doen
vermoeden, dat er voor ons zoo:ets was
als „voldoende" Icon. Dan was de oude
eisch „minimum loon en maximum arbeids
tijd" nog pakkender, of bijv. „Het waarhorgen door dan staat van een minimumloon
Voor alle arbeiders onder alle omstandighe
den, werkloosheid inbegrepen".
'I De toelichting bepaalt zich tot de „ar
beiders voor den oorlog". Taalkundig al
heel ongelukkig *), is dit ook nooclteloos
beperkt, daar we onze eischen niet onuoodlg uitsluitend aan d'en oorlog moeten bin
den.

Loopgraaf-ellende.

f

En ten slotte het militarisme.
Dit is meer dan mager. Geen wooïd over
kolonist,
waarbij zoo gemakkelijk iets
over „Imperialisme" ware te zeggen,. Geen
enkele maatregel veun acti» tegen het mili
tarisme ot tegen een dreigende of werke
lijke oorlog.
Jla-sssas taking tegen dreigende oorlog als
protest Is uitstekend maar niet voldoende
m-i. als actie tegen een oorlog die ver
klaard is. Daai helpt ten slotte alleen
dienstweigering, tenzij de klasse als zooda
nig zich wil afhankelijk stellen van die ar
beiders in het transportbedrijf en.' munitie
fabrieken, wat niet logisch Is, en de andere
bedrijven zijn in het begin van een oorlog
toch gedesorganiseerd1, terwijl de transport
middelen en de munitie feitelijk in handen
van den staat zijn- en staking onder die
omstandigheden toch op één lijn staat met
dienstweigering.
M.i. kaa dus fnassale
dienstweigering niet ontbreken. Hoe dit
praktisch te onderscheiden van persoonlij
ke dienstweigering? Neemt men de massale
staking als middel van protest tegen een
dreigenden oorlog, dan zou men het begrip
staking ook over het militaire bedrijf als
zoodanig kunnen uitstrekken.
B.v. „Massastakingen als protest in ge
val van een dreigende of beginnenden oor
log, met uitbreiding over het transportwe
zen, de militaire bedrijven en het militaire
bedrijf" of zoo iets. Is deze toevoeging
strafbaar dan zou Zij aiaar de toelichting,
kunnen verhuizen on in ieder geval inde
propaganda de staking in dien zin kunnen
worden opgevat. Dit punt is natuurlijk
moeilijk en ik begrijp, dat dit niet in een
vloek en een zucht kan worden omschre
ven.
*) Wij hebben de betreffende passage tn
de toelichting er eens op nagelezen inliet
Junï-nummer van „De Internationale", maar
komen tot de konklusie, dat er ^Inderdaad
een zinstorende fout ingeslopen is, die wij
op het moment niet weten te herstellen.

Er op,

of er

onder.

die alle le-ugentheorleu d«r re
emisten als fcSlartenhuisjes in elkaar diojet
vallen ; de waarheid, de werkelijkheid, weika predikt : „opstand." De werkelijkheid w
de beste propagandist voor de revolutie. Eo
da werkelijkheid is zoo hard, zoo geweldig,
en groeit zoo tot een machtige indrlukweE
kerUlheid, dat het de ^ heerschende klasse niet
mogelijk tan sijn om deze beste onzer pro
pagandisten te doen zwijgen. Integendeel
het is de heerschenüe klasse zelf die met
den dag haar overtuiging, en de kracht
van haai stemgeluid doet groeien.
De werkelijkheid zal met de hongerzweep
de slapende reus wel wakker slaan.
*

•

*

Gelukkiger, da® de veie wanhopigen die
alleen maar „ondergang" zien, zijn wij, de
klassebewuste socialisten. Wij zien die uit
komst wel. In de onlangs gepubliceerde a».
takelen in de „Tribune",: „(te verovering
van het Socialisme," zijn in 't kort de
grondslagen van het socialisme aangetoond.
Maar enkele krantenartikelen kunnen geen
diep besef brengen, zij kunnen alleen bij
eerlijk belangstel?enden als spoorslag dienst
doen, om er meer van te willen weten. Zoo
moet b.v. ln dezen tijd van heftiger propa
ganda de vraag groot zijn naar de brochu
re van Gorter : „de grondslagen der soctaal-demokratie." Oppervlakkigheid móet door
kennis worden verdrongen. Dit is ln 't di
recte belang der betrokkenen, welke er zloh
gelukkiger bij zullen voelen, en van d«
menschheid dio er van gediend zal zijn.
Het gevoel van j „zoo kan 't niet bh|
ven," moet worden Vervangen door het be
sef : „het socialisme-, moet komen I" *
Maar bovendien moet het begrip door
dringen: hoe het socialisme moet komen.
Want al zullen de meeste lezers nu we>
weten, dat niets zonder strijd wordt verkre
gen, zoo beteekent iet woord „strijd" oo
zich zelf toch niets. Elk klein burgerlijk
kiezertje meent dat hij strijdt. En de S. D.
A. P.-ers en do N. V. V.-ers, zij hebben
den mond vol van strijd, maaT zij ontwij
ken den strijd tegen het kapitaal en strij
den alleen' tegen... do socialisten en dus
tegen de komst van het socialisme.
De strijd vóór het socialisme, is in don
hedendaagschen tijd alleen maar mogelijk
met de overtuiging : „het gaat er op of er
onder." Of, het proletariaat» zal als strijd
dende klasse vernietigd worden, voor lamg.6
jaren, ofde bezittende klasse voor goedi.
Wat wilt gij arbeiders ? Er op, of «r
onder ?
Er op ? Aanvaardt dan als helden de
revolutie die van .bovenaf wordt opgedron
gen ; verweert U, en vecht om het bestaan
uwer klasse. Er is vroeger, vteoral dioor da
revisionisten, die dat" prettig vonden, ge
zegd : „revoluties kunnen niet kunstmatig
worden gemaakt !"
Maar, nu is de revolutie er i d. w. z.:
het tijdperk der revoluties is aangebroken.
We zitten er midden in. Hier geldt geen
struisvogelpolitiek,
geen
kiekeboe, maar
„fier-in-de-oogen-zien.
Het ontwijken van
den strijd, het gelijdelijk toegien, beteek'entj
zelf-verzwakkïng, en den Vijand sterker ma*
vkon. Het wegloopen voor den strijd betee
kent : den strijd verzwaren voor hen fflle
na ons komen.
Het in de eerste plaats voor „EIGEN
vrouw en kinderen zorgen," is in dezen
tijd geen vaderlijke liefde, maar eigenliefde.
Zich zelf Sparen is ten nadeele van de kin
deren, ën daarom de grootste huichelarij die
er bestaat. Wie zijn, kinderen .lief heeft, en
de kinderen van zijn klasse, wie werkelijk
de menschheid dienen wil, hïj geve zijn
volle kracht aan den strijd, n u. H5j aan
vaardt de revolutie als strijder. Hij wijtrt
zijn leven rusteloos, eiken dhg, eiken
avond, elk uur aan den strijd op-leven en
dood. Zoo brengen wij zeker onKe klasse
,er op!"
'
Y. A,

Spaardwang en klassenstrijd.

Na een lialf jaar van spaardwang rijn «r
eenige gegevens in Duitschland bekend ge
maakt. Zooals men weet moeten op last van
de militaire autoriteiten de werkgevers d«
loonen van jeugdige arbeiders hoven zeken»
bedrag op de spaarbank beleggen. Om de
„verkwisting" tegen te gaan, beweren de

iets van aantrekt. Gaspard haalde zija natte
deken over zijn hoofd; en Mousse, .««beef
de van koude, drukte zich tegen hem aan,
— De loopgraaf is den heelen nadht even
vol beweging als overdag. De mannen sla
pen', snorken en klagen, maar ze huiveren
en ze zoeken elkaar op. Gezeten of ge
hurkt, ineengedoken,
ineengelsluwê,
de
knieën stijl tegen elkaar, de ellebogen tegieo
het lichaam, als wilden zij het beetje warmte
vasthouden, dat hijn lichaam uitstraalde,
schuiven zij tegen hun buurman aan, mof
een schpuder die bedelt: om eea •weinig'
fysieke broederschap, de aandoenlijke en é
meest oprechte.
. Het grauwe daglicht dat terugkeert ove?
dit gehuiver, is het vale uur, slnisterde.
dan heel het duister der machten. Op dia!
oogenblik verbaast men zich niet te
ster
ven; het is alsof de sluier des doods u de
oogen aanraakt. Met een leege maag en een
bovenden mond ontvangt ge bevel, u ge
reed te houden voor den aanval en de ba
jonet op den loop te Zetten. Het geritsel
der wapens maakt u koud. In het bleeke
licht schitteren zij luguber. En als men
Mousse heet, zwijgt men; men denkt dal
door uit de loopgraaf te. springen, men ze
ker een wonderbaren sprong In de anders
wereld gaat doen. Mn ar wanneer men Gas
pard is, dan veegt men zich eenvoudig
met den rug van' de hand, den van rifp
bevroren knevel af, en men herhaalt zijIn
eeuwig: „verdomme!"
Het is een refrein.
Het vergt heel wat van de heupen, uil
de loopgraaf te klimmen, wanneer men zijn
laatste oogenblikken^ geslagen acht.
Dam
heeft men opeens de verrassing niet meer
in den grond opgesloten te zitten; men.
voelt zich grooter dan men ls; en, met
krampachtige Vingers het geweer omknel
lend, loopt men ernstig voort, met oogen,
dia de kogels zoeken. Opeens komen zij,
vegend over de geheele breedte der lucht,
en enkele mannen storten neer, zónder eea
kreet; maar hun val voorover wordt ge
stuit door hun geweer, dat omlaag glijdt
en ln den grond dringt, zoodat de sol
daat, die er op valt, blijft steken, opgaprikt, ln een vreemde eo verschrikkelijk®
houding, — dood, en bijna overeind staan
de, levend balf-neergeveld, vreeselijk otn te
zien, zooals alle lijken, fie
niet hi een
houding va» rust zitn.

toeeren; hieronder zullön -we zien,, dat dte
bedoeling is den klassenstrijd te verzwakken. De hoeren aijin betere kenners vam den
klassenstrijd dan de arbeiders.
Omtrent de -werking dezer regeling te
Berlijn, waai- de spaargrens aanvankelijk
op 18 mark vastgesteld, later wegens de
duurte op- 21 mark per week is verhoogd,
en de i'(%eling thans ongeveer een half jaar
bestaat, zijn thans enkele gegevens open
baar gemaakt. De maatregel geldt daar niet
als b.v. te Oassel enkel gebleken „verkwis
ters", maar alie jeugdige aebeidere zonder
uitzo) dering. Tot medio Juni waren <p
24,100 dergelijke boekjes reeds 81*7,000 mark
ingeschreven, cijfers die tot' begin Septem
ber verder opliepen tot onderscheidenlijk
32,000 en_ 1,561,000. Van laatstgenoemd bé;
d'rag waren toen 450,000 mark terugbe
taald. Tc, dien einde waren door rond 11,000
jeugdige arbeiders 21,000 aanvragen (waar
van 10,000 herhaalde aanvragen) ingedienH.
Doorloopende vrijstelling werd slechts in
487 gevallen voor een tijdsduur vaja 3
inaanden. toegestaanOpmerkelijk als een aanwijzing der ont
zaggelijke loonstijging in Duitschland, is
«en opgave van do „Zentrale fiir private
Ftiirsorge'' nopens do loonhoogte der arbei
ders "die hun tegoed ten deele of geheel
opvroegen. Daarbij bedenke men dat die
«pvragingen uiteraard liet meest door de
lager betaalde jeugdige arbeiders zullen zijn
geschied, zoodat men de in het algemeen
bestaande loonsverhoudingen niet uit deze
cijfers mag afleiden. De hoogere loonen
zullen veelvukliger voorkomen dlan daaruit
zou blijken. Bij 64 jeugdige aanvragers be
droeg het weekloon 20—25 mark, bij 66
26—30 M., bij 70 31-40 Ml, bij 27 41—50,
bijMQ 51—60, bij 2 61—70 en bij 2 meer
dan '0 marl; per week. De terugoMalingen
wisselden tusschen 13 pet. in Berlijn-SchöTiebea'g en 50 pet. in Berlij»—Lichtenberg.
Do tegenzin bij de • jeugdige arbeiders tegen
do regeling is langzamerhand verdwenen,
en het verhuizen naar gemeenten zonder
spaardrang, bleef uitzondering. De werk
gevers verleenen over het geheel g&arne
hun medewerking. Wellicht groeit uit deze
corlogsfegeling later wel iets blijvends.
Het schijnt met die hooge loonen toch
zoo'n vaart niet te loopen; immers van de
11000 aanvragen kunnen er slechts 241 een
weekloon aanwijzen boven 20 Mark o! nog
geen 12 gld. De tegenzin vermindert, heet
liet; v, e zullen van de arbeiders zelf moe
ten hooren hoe groot de tegenzin is, die
nu door den sabel bedwongen wordt.
Daar onze bourgeoisie alle reactionaire
•maatregelen v&'n Duitschland overneemt, kan
•ook de spaardwang wel als middel tot verdeêling worden toegepast.
De werkzaaimheid der Duitsclie spaarban
ken strekt zich verder uit dan het bewaren
en doen rentegeven dier belegde gelden; zij
'zijn aieeds, jarenlang werkzaam op het ge
bied van buitenlandscl.e kolonisatie en volks
huisvesting.
Een der bedoelingen is werkzame arbei
ders aan ©en eigen huis, op het- platteland
pok aan een eigen stuk bouwgrond te hel
pen, daarmede de spaaridtee dieper wortelen
te doen schieten en de volkswelvaart
verhpogen, wat weer aan het sparen ten
goede zal komen.
In den laatsten tijd is in Duitschland,
evenals in Oostenrijk, het verlangen wakker
gewordön om die binnenlandsche kolonisatie
toe te passen op hen, die door d'en oorlog
tot invaliden zijn geworden, zoo mogelijk
ooli op d'e andere soldaten.
j, Er is dan ook een wet aangenomen,
waardoor geld voor het beoogde doel ber
schikbaar komt.
Voor een 25-jarigen man bedraagt de getapitaJlsseerdö oorlogstoelage van jaarlijks
180 Mark een sojn van 3150 M„ de geka
pitaliseerde toelage wegens verminking ad
324 M. beloopt 5670 M. Daar de kleine
eigendommen, welke men op het oog heeft,
gemiddeld 8000 M. waarde zullen hebben,
zijn bovenstaande toelagen gekapitaliseerd
reedte voldoende om eên schuldenvrije eigen
hoeve te krijgen, terwijl het door het ne
men van hypotheek mogelijk is zelfs eigenr
. -lommen van hooger waarde to koopen.
Alle partijen van den rijksdag helbben
,voor de wet gesteund, behalve de Polen,
die ondanks de verzekeringen der rijksregeering vreesden voor de toepassing der
Polenclausule op de in Pruisen te vestigen
hoeven, en de uiterste lmkergjjde der so
ciaal-democraten, welke een gevaar zag in
dat' bezit van een „eigene 'Scholle." Die so
ciaal-patriotten waren er dus vóór den klas
senstrijd to vermoorden, ook nsi den oorlog.
De rijksdag heeft behalve de wet nog.een
resolutie aangenomen* waarin de rijkskanse-

Ver van de beschaving.
Een Noorsche omtdekkingB-iredzigier heelt
gedurende de winter van 1915—16 een
[öntdekkings-reis gedaan in de bïnnenlan-_
den van Borneo, het grootste 0n vooreen
groot deel nóg onbekende eiland van Ned.
Ocst-Indië, De „Telegraaf' bevat een bet
nopt verslag van deze reis. Wij, lezen
daarin van de heerlijke ongerepte natuur
en de schoóne gezonde vriendelijke be
volking met zijn eigenaardige kinderlijke
gewoonten en gebruiken in dit land, dat
(gelukkig !) door de vele stroomversnel
lingen en watervallen in de rivieren, die
naar het binnenland voeren bijna ontoe
gankelijk is.
Wij nemen hierbij het een en atnder, uit
het verslag over :
Nadat men met een stoomboot tot de
watervallen* gevaren was huurde men van
die bevolking kleine roeibooten om verder
mee stroomopwaarts te komen.
Dit ging met groote moeilijkheden ge
paard. Vaak moesten de • booten groote .
stukken over land worden voortgesleept,
.omdat de stroom Onbevaarbaar was. Daar
bij kwam de zeer onregelmatige water
stand. Bij stortregens kon de rivier in
Zeer korten tijd meters rijzen om daarna
even snel weer te vallen. Enkele van . de
focfitgcnoo'en kregen dyssenterïe (een in
gewandsziekte) en moesten terug.
Het weer was gunstig. In tien dagen
- waren we de voornaamste stroomversnel
lingen opg|evareiti ; hierhaialdelijlk hadden
wij onze voorraden moeten uitladen en ze
.over land moe'eri voortdragen ; ook de
booten werden gesleept over groote steenen heen, die banken in de rivier' vorm
den.
Toen we in de landstreek, genaamd
Peinjaboeng, kwamen, ontmoetten we in i

liêr verzocht wordt er toe mede te werken,
diat In alle bondsstaten maatregelen geno
men worden, waardoor het gemakkelijk zal
vallen de beschikking te krijgen over land
ten behoeve yaa teruggekeerde sol
daten, in het bijzonder van verminkten en
van weduwen van soldaten.
Het is duidelijk dat d!e spaarbeleging
dienstbaar wordt gemaakt aan het verschaf
fen van kapitaal om de ai'be'ders z.g. zelf
standige leuterboertjes te maken en ze zoo
van hun klasse te vervreemden. Ook de S.
D. A. P. wil die boertjes graag hebben, die
stemmen dsci rood, maar van strijd' voor
het socialisme is geen sprake. Alleen door
iedêr contact met de bourgeoisie af., te wij
zen, bakent zich de revolutionaire weg af,
die we al strijdende hebben te gaan. Daar
toe is het noodzakelijk! dat een revolutio
nair© sociaal-dtemocraat in het parlement
zijn stem laat hooren voor het geheele pro
letariaat om al dergelijke reactionairei, kwasiönschuldige wetsvoorstellen in den juisten
toon te doen klinken. De economische-actiealleen gaat buiten zulke verstrekkende maat
regelen om, wijl zij in de praktijk, dikwijls
moeilijk te achterhalen zijn. Het is de taak
van ons dagblad om in dezen tijd van impesriaiistische springvloed alle donkere pa
den der reactie mei ons revolutionair inzicht
te belichten en de plicht der arbeiders- om
zich op de Tribune te abonneeren.
P. J.

Bijzonder onderwijs.
(Ingezonden.)

Wanneer wij over „bijzpnder onderwijs"
spreken, dtenkon wij in de eerste plaats
aan de . „christelijke" (?) en roomech-katholieke bijzondere scholen, en ook aan de
z.g. M. U. L. O. scholen.
Eén soort instelling wordt dan ecihter
meestal vergeten, n.I. de joodsche gods
dienstscholen. Dat zijn geen scholen waar
de kinderen den geheelen dag zijn, d o c h
n a . d e s c h o o l t ijd e n d e r o p e n 
bare school, vangen die der
godsdienstschool aan.
't Is juist daarom, dat ik de verderfe
lijke invloed op gestel en hersenen aaa 't
Hebt wil brengen.
In mijn kinderjaren was ik op een der
gelijke inrichting (zij bestaat nog heden)
waar de schooltijden waren ais volgt :
Iedere middag van 5 uur—6.15 uur. —
's Woensdagsmiddags van 1.30 uur—4 uur
eia van 5 uur—6.15. 's Zondags den ge
heelen dag van* 's morgens 9 uur—12 uur
en van 1.30 uur—4 uur. Op sompijge scho
len zijn de avondscliooltijtlen nu nog van
5 uur—7 uur.
Het schoolkind heeft • Vrijaf van de open
bare school, 's Woensdag- en Zaterdags
middags en Zondags den geheelen dag.
Men tziiet dus, de godsdienstles heeft al
leen den Zaterdagsmiddag vrijgelaten, en
Twee avonturiers.
bovendien berooft zij de kindeiren nog lede
Met het Nederlandsche stoomschip „Leda", ren dag na 4 uur voor een gedeelte van
Maandagmorgen van Malaga te IJjmuiden hun vrijen tijd.
binnengekomen, weiden aangehouden en aan
Dat zou _ op zich zelf al erg genoeg si jri,
defi wal gezet twee Hollanders, zekere S., maar de joodsche clerus is" nog niet te
van Amsterdam herkomstig en B., een Arn vreden Vanaf Vrijdagavond zijtn er in d'e
hemmer, die in Marokko uit het Fransche synagoge 4 kerkdiensten, Vrijdagavond', Za
terdagmorgen, middag en avond.
vreemdelingenlegioen pijn gedeserteerd.
_ Nu geeft het hoofd der joodsche gods
Omtrent hun wedervaren vernam, de „Te
legraaf" van hen in een kort onderhoud, dienstles voor het bezoeken van elke kerk
dat zij het kampement in Ziiid-Marokko te dienst, 10 punten. .Voor 100 punten krijgen
Tisza wStren ontvlucht en na drie dagBn. en de kinderen een kaartje, en voor 15 kaartjes
drie nachten loopen de kustplaats Melilla» een potlood.
hadden bereikt. S. is deserteur van het Ne
Het lijkt misschien kinderachtig u dit
derlandsche stoomschip „Megrez", waarvan alles uitéén te zetten. Maar aüs men taehij in December 1912 deserteerde; B. is een denkt, dat met zoo een uiterst gbedkoop
joingeman, dien de. Nederlandsche marine lokmiddel (voor het bezoek van 150 kerk
Svegens desertie met rood paspoort heeft diensten een vijf cents potlood) Je kind'eron
verlaten, na zijn straf wegens dat feit ge weer een stuk van hun vrijheid ontneemt,
boet te hebben. Zij hadden elkander in het dan zal deze uiteenzetting u rechtvaardig
vreemdelingenlegioen leeren kennen, d'oeh voorkomen.
hadden na drie en een half jaar genoeg
Ik- heb dit alles naar voren gebracht,
van den Eranschen vreemdelingen-dienst en omdat ik hoop dat bij de bespreking van
deserteerden. Te Melilla gaven zij zicïi voor het „bijzonder onderwijs" in de komende
Duitschers uit en werden in hun vlucht ge winterkampagne dit niet vergeten zal wor
holpen door een Duitschen consuüailren den.
agent aldaar, die hun ieder een oud bur
Met partijgpoet
gerpakje bezorgde. Zoo wistèn ze met een
stoomschip de Midd'ellandsche Zee. over te
ALEX WIN&
steken en kwamen te Malaga aan.
Daar
troffen ze het Nederlandsche stoomschip,
1) M.u.l.o., meer uitgebreid lager onder
diat voor de reis naar Nederland gereed wijs, dus scholen voor de kindteren der be
lag, en wisten zich des nachts in een der zittende klasse.
ruimen te verbergen tusschen een groot
.aantal kisten. Ze hebben daar acht dagen'
en nachten tusschen gelegen met geen an
BESCHOUWINGEN.
der voedsel of drank dan een paar meege
nomen korsten brood en een fleschje water
Revolutionair
Socialisme
Na dit langdurig verblijf in het donkere Het
ruim van geen plaats of tijd meer wetende,
het
en
Parlement.
meenden ze nu wel de Holiandëche kust be
reikt te hebben, en kwamen voor den dag,
I.
oin te 'ontdekken, dat de „Deda" juist Falmouth aandeed. Daar werden ze eenige ma
E. B. te Rotterdam schrijft ons hierover :
len door do havenpolitie verhoord en werd
Er wondt in den laatsten tijd in de krin
bun ten Strengste verboden het schip te ver gen der revolutionaire socialistenbeweging
laten Toclh mochten ze met de „Led'a" naar veel gepraat en geschreven over de vraag
Holland vertrekken en verrichtten nu aan of het wenWhelijk is, dat de revolutionaire
boord eenige diensten, waarvoor ze kost en socialist naast alle andere strijdmiddelen ook
ligging kregen en verder een goede behan aan den politiek parlenientaieien strijd mee
doet.
deling genoten.
Schrijver dezes schreef eenigen tijd gele
Uit hun laatste kampement wisten ze nog
te vertellen, dat er dagelijks tusschen Duit den in verband met dit onderwerp' eenige
schers en Franschen gevochten wed we artikelen in „De Tribune'1, van de zijde
gens meningsverschil' over de oorlogsberich van de leden der S.D.P. werd dit onder
ten, die in hoofdzaak uit Fransclie bron in werp eveneens in dat blad behandeld, Wijn
kwamen, en waarover de Duitschers zich koop en Lansink Jiadden er een openbaaai
ergerden. Den laatsten tijd was de desertie debat over en in ,,De Tribure" van 28
van Duitschers uit het vreemdelingenlegioen, September jl. verscheen het artikel van
zeer groot. Zij liepen meestal nr*ar de Ma- kameraad Kelder, dat mij aanleiding geeft
rokkaansche stammen ov«r en namen zoo nog eens iets over di't onderwerp te zeggen.
veel mogelijk geweren en andere wapens mee
De korte inhoud van Kelder's artikel
Ofschoon de voeding in het vreemdelin komt hierop neer, dat bij grootero eenheid
genlegioen goed was en de soldij regelma zou willen brengen in den kring der hete
tig uitbetaald w'erd, waë het leven in het rogene, revolutionair socialistische groepen,
kampement hun den laatsten tijd ondraag en, zoo zegt hij woordelijk: „ik zie niet
lijk geworden, ook al doop de veelvuldige duidelijk in, waarom wij op liet parlemen
twisten en vechtpartijen tusschen de Duit- tair politieke terrein onzen invloed niet
zouden kunnen kiten gelden, onze eigen
sehe en Franscbe soldaten.
Men kon hun 'het bijkans vierjarig ver mannen — dat zijn zij, die uit de revolu
blijf in Marokko goed aanzien. Ze zagen tionaire arbeidersbeweging voortkomen —
zoo bruin als Javanen. De dagen waren aan de verkiezingen te laten deelnemen,
ontzettend heet, doch de nachten daarente ook al weet ik, dat de syndicalistische be
gen zeer koud, zoodat _ men veel van deze weging als zoodanig daaraan nooit zal kun
groote temperatuur ver wisseling te lijden had! nen beginnen".

de- Mullerbergen inboorlingen,; het is een
rustig en geaard volkje met Nomadenmanieren. Sedert kort zijn ze in dlorpeu
bijeen gaan wonen; ze verbouwen rijst.
Het is bij deze liedtfl gebruik; dat de
bruidegom een zwaard of gong vo.or zijn
bruid betaalt; aan het houden van huwe
lijksplechtigheden doen ze niet en echt
scheidingen komen zelden voor. Als de
echtgenoot sterft vast de Weduwe een
maand lang om den anderen dag. Een
jaar lang wordt van haar verondersteld,
dat 2e eiken ochtend en avond weentAls deze tijd verloopen is, mag ze her
trouwen.
Het viel ons heel moeilijk, mannen te
krijgen, die óns op onzen tocht Noord
waarts wilden vergezellen. Toen we over
die moeilijkheid heen waren, zetten wij
onzen tocht voort" met de booten ; deze
meesten het grootste deel van de reis
worden geboomd.
De stroom was zeer snel, een afstand,
die in slechts enkele uren stroomafwaarts
ai te leggen zou zijn, nam stroomop
waarts enkele dagen in beslag. Hier en
daar passeerden wij stille poelen. Langs
de oevers bogen prachtige beomen, som
mige geheel overdekt met orchideeën in de
schitterendste tinten, zich over het water.
Klimplanten hingen sierlijk neer aan alle
kanten; het schoonste landschap omgaf
dte reizigers. Een behaaglijke stilte lag over
het water, zelden verbroken d'oor he' plas
sen van een visch. Er ,«is zoo goed als
geen dierlijk leven. Stilte en vrede leerschen oppermachtig, zelfs niet gestoord
door het gonzen der muskieten. Dienten
gevolge géén malaria in dit superbe en
zwijgende landschap, als een aangename
droom.
Wij kwamen toen op de boven Kasörïvier, waar de Saputans wonen
een
ruwe maar vriendschappelijke volksstam,

die honderd jaar geleden als holbewoners
in de Oostelijke bergen leerde. Op het
-laatst hadden wij veel regen. In haar geheel was de reis vol van de zwaarste
moeilijkheden, die echter voorbij .waren
gedurende ons verblijf bij de Saputans.
Ik had het geluk een cinematografische
opname te maken van de ceremoniéele
doorboring
van eens hoofdtaans oor.
Deze hoofdlieden hebben namelijk het
voorrecht door de bovenhelft van ieder
oor een tijgertand te mogen dragen. Het
opperhoofd was gezeten, achter zijn hoofd
werd een plank geplaatst en vrienden en
helpers woonden de operatie bij, die d:arin bestond, dat een leege patroonhuls met
geweld door het oor gedrongen werd.
Het bloed stroomde neer en de man,
naar het uiterdijk een zeer robust type,
scheen het bewustzijn te zullen kwiitraken. Een medicijn-man werd ten- spoedig
ste geroepen. Hij sloeg zijn handen over
de ooren en bracht, nadat hij ze geooend
had, een steentje te voorschiin, dat hij in
de rivier wierp. Van dit steentje werd
verondersteld, dat het clè ziekte van het
opperhoofd had veroorzaakt. De scène
kreeg een dramatisch slct, toen het uitge
putte opperhoofd smadelijk werd wegge
dragen op den rug van een jongen man.
Gedurende den middag werden nog
meer steentjes op dezelfde wijze te voor
schijn gebracht met dezelfde handbeweging
om den boozen geest te bezweren, die
de ziekte van het opperhoofd had veroor
zaakt. Op een mooien, fris'schen morgen
zakten we_af naar Kaso. De rivier was
gezwollen en nu en dan kwamen we
langs een betooverend landschap en kwa
men de geuren van witte bloemen ons te
gemoet en hooge beomen groeiden in over
vloed aan de oevers. Wij hadden een zeer
bekwaam bootsman bij ons, die ons' veiligdoor de stroomversnellingen bracht en

Ik weet niet mat weïke argumentatie & ders
sociale hervormingen bezorgt. Da
later nog voor den" dag zatf komen om zijn waarheid is, dat in oen kapitalistische maat
meening voor de revolutionair socialistische schappij
slechte
schijnhervormingen
tot
arbeiders aannemelijk te maken, maar dit stand komen en dan mog, niet als .gevolg
kunnen we voorloopig vast constateeren, dat van het -optreden van afgevaardigden in het
hij in bedoeld artikel met een zeer mager parlement, maar als noodzakelijk gevolg
argument het meedoen aan den parlementair van de zich voortdurend wijzigende toe
politieken Strijd verdedigt Zijn eenig argu standen in het economische leven.
ment is: „dat de verkiezingsstrijd zeer ge
Nemen we eens het voorbeeld, waarmede
schikt is voor de propaganda".
de sociaal-democraten zoo vaals schermden,
En nu mag mevr. H. R. H. in ,,De Tri
*
Ongevallenwet. Is dece wet nn tot
bune" van 7 October jl. zeggen : „Laten de stand gekomen door het optreden van ar
Nederlandsche revolutionaire arbeiders *in beidersafgevaardigden
in
het parlement?
plaats van te zweren bij oude fonmules en Ueen sprake van, want toen deze wet ia
absolute tegenstellingen, letten op de teeke 1Ü0'2 tot stand kwam, hadden de sociaal
nen der tijden", en „nimmer nog is de be democraten nog zoo goed alsi geen invloxj
hoefte aan revolutionair soeialistisd.e ver in liet parlement. En toch is deze wet ook
tegenwoordiging der massa's in het parle niet tot stand gekomen, omdat de burger^
ment zoo groot geweest, als zij nu gaat lijko regeerders zooveel met de arbeiders
woirflen", maar wanneer men ons niet met op hadden; zij is eenvoudig geboren onder
betore argumenten duidelijk maakt, dat het den drang der maatschappelijke omstandig
meedoen aan het parlementarisme bevorder heden, uit liet zich voortdurend ontwikke
lijk is voor den revolutionair socialistisöhen lende productieproces.
strijd, zullen wij ons bij ons anti-parlemen
Een ander, nog sterker voorbeeld, zien
tair standpunt blijven bepalen.
wij in de Stuwadoorswet. Wat was de oor
Laat ons eens nagaan op welke gronden zaak dat deze wet tot stand kwam?1 De win
ons Standpunt berust.
zucht van een roofzuchtig haven-kapitalisDo syndicalist zegt: De maatschappelijke me had voor de arbeiders in het stuwaverhoudingen dwingen de arbeiders tot stoijd dooirsbedrijf een verschrikkelijk verwilder
tegen de bezittende klasse. Het doel van den toestand in het leven geroepen. Ondier
dezen strijd is aanvankelijk verbetering van don druk van dien ' toestand kwamen ha
positie voor de arbeiders te bereiken binnen venarbeiders-organisaties tot stand, plaatse
het raam der kapitalistische! maatschappij. lijk en landelijk en deze weerden zich zoo
Echter zoodra komt de arbeider tot klasse- krachtig mogelijk om de kapitalistische uit
inzicht, d. w z. dat hij zijn maatschappe buiting tegen te gaan, daarbij voortdurend!
lijke positie leert hegrijpen, of de weg naar
op de groote trom slaand, waardoor do aaiir
het socialisme ligt voor hem open; hij ziet dacht van do regeering werfl getrokkendan in, dat de kapitalistische klasse hare
Tijdens het ministerie Kuyper werd een
overhcerschende macht, zoowel . op politiek Havencontrole ingesteld en later kwam mi
als op economisch gebied, ontleent aan d'e nister Talma met een wetsontwerp-Stuw®productieverhoudingen, die steunen op het doorswet
door het kapitalistische stelsel geheiligde
Dit voorontwerp hield in werkelijkheid
eigendomsrecht.
gunstige bepalingen voor de havenarbeiderB
Onze strijd! voor het socialisme bedoelt in. Maar de inhoud er van was niet iii
dan ook een ommekeer te brengen in de overeenstemming met de machtsverhoudin
productievexhoudingen, m. a. w. het wil de gen tusschen werkgevers en werknemers in
productiekrachten, die in onze kapitalisti het stuwadoorsbedrijf: het havenkapitalisnW
sche maatschappij in hoofdzaak ten bate ging op zijn achterste pooten staan, waar
van een betrekkelijk kleine groep bezitters door het aanvankelijk plan van Talma In <10
worden geëxploiteerd, aanwenden ten bate papiermand terecht kwam. Een tweede ont
van de gemeenschap.
werp van Talma was nog te mooi. Daarna
Het komt cir nu 'maar op aan, hoe dit
kregen we het ontwerp-stuwadoors-Treub,
kan gebeuren. Maar ook dit is voor den
cïat alweer slechter was. En toen tenslotte
arbeider, die eenmaal tot klasse-inzicht is de stuwadoorswet in 1®}4 werd aangeno
gekomen, niet zoo moeilijk te begrippen.
men, was er zoo weinig in het belang der
Immers de macht der kapitalistische klasse, havenarbeiders
in overgebleven, dat zij
zoowel haar politieke als haar economische, gerust had kunnen wegblijven. De vrïjzinsteunt op de productiekrachten, op den ar nig-sociaal-demoCraiische regeering gaf een.
beid. Om dus tot het sócialisime te komen, Stuwadoorswet, die ongeveer precies dien bemoet wijziging worden gebracht in de macht staandên toestand, dopr de econoKiSsohe ver
moet wijziging worden gebracht in de houdingen geschapen, sanctioneerde.
On
machtsverhoudingen tusschen do bezittende danks de 17 z.g. arbeiders-afgevaardigden,
en niet bezittende klassen; de arbeider snoet kwam er een veel slechtere wet, dan een
zich economisch, d.w.z. wn den loondienst, christelijke minister die reeds vroeger had
vrij maken. En dit kan hij — natuurlijk ontworpen.
niet alleen maar in vereeniging met zijn
Waren er dus vóór den wereldoorlog
klasse —, omdat de macht der bezittende •slechts schijnhervormingen te verwachten,
klasse zonder zijn arbeid niet denkbaar is. — die niets met het socialisme hadden uit
G-oed, zeggen de marxisten, daarover zijn te staan, — in de toekomst aal het ook
wij het allfii roerend met jullie eens, maar met deze schijnhervormingen gedaan zijn,
do arbeider moetzich ook politiek vrij ma daar in een imperialistisch tijdperk als
ken.
waarin wij thans leven, allo beschikbare
Dat is juist, zeggen wjj, en wij willen rijiksmiddelen, die uit het volk worden ge
er ook aan medewerken de politieke ver petst, voor militaire, dus voor oorlogsdoel
houdingen in den geest van het socialisme einden worden gebezigd.
te wijzigen. Daar is bijv. onze strijid tegen
Ook tot zoover is vriend Kelder, en,
het militarisme, door middel waarvan het naar wij in den laatsten tijd uit „De Tri
imperialisme hoogtij viert, en een k'apita- bune" herhaaldelijk vernamen, zijn ook de
listischo regeering het voor zijn rechten S.D.P,-ers het met ons eens. Maar als hel
strijdend
proletariaat k'an ondjerdrukken, dan waar is, dat noch principieel in d'4
waartegen wij voortdurend zoo krachtig richting van het socialisme, noch op pracmogelijk strijd voeren
tisch gebied iets in het parlement is te be
De vraag is alweer: Hoe kannen wij het reiken, wat bezielt .hen dan toch ojn he|
militarisme met succes bekampen?
parlementarisme als strijdmiddel onder da
Ons antwoord is: Door het kapitalisme arbeiders te propageeren?
in zijn economischen grondslag aan te tas
Juist als wij „letten op de te ;keue.i der
ten. Leert ook het historisch materialisme
tijden ", als wij zien hoe machteloos /'-l-s
ons niet, zoo vragen wij aan d£ marxis groote gt'ocpcd van volksvertegenwoordigers
ten, dat _ do politieke verhoudingen een af tegenover de knechten van het imperialis
spiegeling zijn van de economische?
me in de regeering staan, dan leert ons dii
Dio het imperialisme, het militarisme en alles nog veel beter dan vroeger» dat ook
daarmee
ook
de geheele . kapitalistische revolutionair-teocialistische
vertegen|w'oorcli<
maatschappij-inrichting wil bekampen, komt ging der massa's in het parlement niet kan
er niet met redevoeringen in het parlement, bevorderen, dat de overheerschende mach{
want daardoor komE er geen wijziging in van het imperialisme vermindert; ook daar-'
de machtsverhoudingen tusschen bezittende door kunnen de arbeiders in politiek opt
en niet-bezittende klassen Het kapitalisme zicht niet meer macht veroveren, dan zij
kan alleen zijn macht ontnomen worden,
door hun economische machtsontwikkelinj
doordat de productiekrachten, "waarvan het
bereiken.
afhankelijk is," weigeren langer in zijn kunnen
Wij hebhen thans den eenen, meest prln<
dien3t werkzaam te zijn.
cipieèlen 'kant van ons onderwierp bokeken
Om dit te bereiken, moeten de arbeiders en daardoor ook onze voornaamste bezwa
zich op het terrein van den arbeid door ren tegen het politiek-parlementaire strijd
middel van organisatie zoo sterk mogelijk
middel weergegeven. In een volgend artikel
li. ken.
zullen wij onze verdere bezwaren tegen het)
Men heeft ons dikwijjs toegevoegd, dat zitting nemen van den socialist ia het parle»
het brengen van zooveel mogelijk arbeidersment ' behandelen.
afgevaardigden in het parlement den ar'peiR'dam.
E. B-

tusschen de bruischende en schuimende
wateren. Het snelle varen tusschen het
geweldige water gaf een heerlijke opwek
kende emotie. Ondanks de brandende zon
was het een verrukkelijke tocht. Wij voeren
snel met den stroom mee tot wij plotse
ling bij een kleinen waterval kwamen en,
scherp manoeuvreerend, waarbij een derde
deel van de boot de lucht in stak. Toen
wij na een paar minuten weer dompten,
was het vrij (kalm, vergeleken bij even te
voren. Wij wierpen ons weer in de branaing en wendden rechtsIn razende
vaart vlogen we voort, doch kwamen na
een poosje weer -in kalmer water.
De inboorlingen, die als schippers fun
geerden, schenen bijzonder roekeloos te
zijn, maar ze zijn over het algemeen zeer
handig en spelen 't klaar om de bijna
onzichtbare rotsen te vermijden, waarmee
het rivierbed is bezaaid. Op den boeg
van de boot posteert zich 'n man, die
luid waarschuwt voor het verborgen ) ge
vaar, de geheele bemanning staat rechtop'
en iedere zenuw is gespannen, want tus
schen de veiligheid en het ongeluk liggen
slechts een paar voet, af naar mate men
naar den een of naar den anderen kant
uitwijkt. Op deze manier sloeg één van
onze booten om, maar gelukkig was de
schade niet onherstelbaar. Men kwam toen
in het gebied der Dajaks.
Deze inboorlingen bezitten een' edelen
lichaamsbouw; de vrouwen zijn welge
vormd en bewegen zich vrij en gracieus.
Het koppensnellen, dat een d'eel uitnaakt
van het godsdienstig ritueel, is, in de
practijk onderdrukt door den Nederlandsclien invloed en voor- zoover ik met ze
kerheid kon vaststellen, had het laatste ge
val in deze streken een vijftal jaren gele
den plaats.
Behalve deze afschuwwekkende gewoon
te, die na in deze strekfn wel definitieJ

uitgeroeid schijnt te zijn, hebben deze
Dajaks veel goede eigenschappen. Zij zijn
rustig, geloofwaardig en werkzaam. Dief
stal is onbekend bij hen. Zij zijn bekwa<
me houtsnijders. En de palen, die hunna
hutten schragen, zijn artistiek bewerkt. Zij
erkennen verschillende klassen en een soort
adel, aan welken de rest van de bevolking
gehoorzaamheid verschuldigd is- Ofschoon
zij slechts zeer weinig gekleed zijn, be<
wegen zij zich met groote waardigheid.
Vrouwen zoowel als mannen beoefenen
hun primitieve geneeskunde. De eersten
zijn niet minder in trek dan de mannelijk
ke dökters. Een gedeelte van de .behande
ling bestaat in het zingen van klaagliede
ren door den geneesheer. En in tijden van
epidemische ziekten zijn de nachten me
lancholisch van de zangen van het ge
neeskundig
koor.
Tatoeëeren kenmerkt
deze inboorlingen. Meestentijds stelt de
tatoeage een deel van de doerian voor, een
beroemde vrucht, -waarover zooveel is ge
schreven. En ik zou hier aan willen toe
voegen, dat het proeven van de doerian
een reis naar de Oost waard is.
Een van de geliefkoosde spelen der in
landers is tollen. Zij spelen cok een soort
„kruis of munt", waniie;r zij fcjv.
in
twijfel zijn over de geschikte plaats om
een nieuw rijstveld aan te
leggen. Indien
het mij mogelijk geweest ware, zou ik
gaarne in deze streek jaren in stede van ^
maanden gebleven zijn.
Het verslag spreekt dan verder over
verschillende opmetingen en onderzoekin
gen door den reiziger gedaan.
Wel rijst bij ons* ernstige twijfel, wan
neer -wij zulke verhalen lezen, aan da
hooge roeping van Europa, om dez«
stammen en streken met Christendom en
alkohol, met ondernemingen, woeker en
heerlijke Twentsche katoentjes te gaan
beschaven.

OORLOG

DE

dat het vaartuig als) verlor®, ipoel
beschouw®»
Het

Oorlogenieuws.

Laatste

i

fjö „Times" verneemt uit Boekarest, Bat
Roemeniërs thans den Vignd bestoken
9
iet brandende tonnen, jvelk© zij van de ber
en laten rallen en die paniek veroorzaken
in do vijandelijke gelederen.
Het , ,MiKtairwoehenblatt'' meldt, dat het
verzoek om ontslag van Generaloberst von
Kluck', laatstelijk opperbevelhebber van bet
eerste leger, is ingewilligd.
Door da verovering van Brod en Ve'.eselo zijn de Serviërs door de 2e vijandelij
ke linio heengebroken aan dit gedeelte van
do Ozerna en staan mu voor de 3de en
laatste linie en zijn belangrijk Monastir ge
naderd. .
Volgens het Duitsche legerbericht her
overden de Duitschers loopgraven bij Eaucourt-1'Abbftye en zouden drie tanks ver
nield voor het Duitsche front liggen.
De Duitschers namen den Rusulni !n de
Bosch-Karpathen.
Het Engelsche parlementslid Ki.njg is met
1U0 pd. St. boete gestraft wegens het ver
strekken van inlichtingen omtrent oorlogs
materiaal.
De Serviërs behaalden nieuwe voordeelen
ten N. van Brod.
Bij den Pasubio wesrden nieuwe Itaiiaaneche aanvallen afgeslagen.

De Bulgaren heernamen in de Dobroedsja
het offensief. De rechtervleugel der Roameniërs trok naar het N. terug.

Uitvoer van geneesmiddelen.
De „N. R. Ct." meldt dat de soliepenTochtbank te Lorrach, een handelaar in
'chemicaliën ta
Keulen veroordeeld heelt
wegens uitvoer van geneesmiddelen naar
Zwitserland in den vorm van mOnsterzendingen tot 180.000 Mark boete, 90,000 Mark
vergoeding van de waarde of 2 jaar ge
vangenisstraf.

Duitsche versterkingen in België.
Men meldt van de grens aan de N. Rott.
Courant:
Aan de zijde van de Belgische kust zijn
de Duitschers bezig groote versterkingen
aan te brengen. Tot nu. toe was er alleen
draadversperring, maar thans worden onderaardsehe verblijven van beton vervaar
digd. De materialen daarvoor worden langs
veldspoor met kipkarren aangebracht en deze
iarren worden door paarden naar de plaats
Van bestemming getrokken. Men vermoedt,
jat te:e
werken worden uitgevoerd, om een
eventueel© landing van de Engelschen te
keer te gaan,
De

strijd

om

Monastir.

Na een verwoeden strijd slaagden dé Serviörs erin cTe Bulgaren op dea linker Tijernaoever te verslaan. Het dorp Brbd-, dat
krachtig versterkt was, de hoogten ten noor
den van Brod en het dorp Veleeselo vielen
ln handen dter Serviërs. De Bulgaren wer
den naar het noorden gedreven en door d'e
Serviërs vervolgd, wier buit bestond _ uit
drie kanonnen, tien mitrailleurs, een flinke
hoeveelheid oorlogsmateriaal en vele krijgs
gevangenen.
In

Duitsch-Oost-Afrika.

De Belgische troepen In Oost-Afrika, onfler bevel van generaal Tombeur, hebben
{hans het westelijk gedeelte ' van den centralcn spoorweg van het Tanganyka-meer
Tabora en verder een afstand van 65 K.M.
ten oosten van die plaats in hun bezit. De
puitachers vernielden op hun terugtocht alle
bruggen, da Belgen voeren eichter materieel
aan uit den Congo van het Tanganyikameer naar Kigoma en herstellen zo weder.
De Duitschers hebben ook de lijn van Tabora naar de zee beschadigd en belangrijk©
bruggen vernield. De Engelschen hebben
nu, in afwachting van het herstel der brug
gen, een autoinobieldlenst ingericht.
Er is geen enkele Duitscher meer ten
noorden .van den centralen spoorweg en de
vijand is eveneens verdwenen van de oevers
van de Victoria-, Nyassa- en Tanganyikameren.
Het aantal nog overgebleven Duitschers
wordt op 1000 geschat. Zij zijn bij da
nadering der geallieerden in de richting
van Nieuw-Iringa gevlucht ea thans gecon
centreerd
in
de moerassige ongezonde
Mehangi-streeic, waar de geallieerden hen in
sluiten.
De

„Bremen"

opgegeven.

De Duitsche diplomalen in Amerika, die
Voortdurend van do bewegingen van c!e
tweede Duitsche duikvrachtboot, de ,,Bre
inen", op de hoogte waren, hebben erkend,

Spiegelbeelden
VII.

U gelooft het natuurlijk niet, als ik u
eeg, dat er geen gezond mensch meer oveir
Gods' aardbodem , loopt. En toch is het zoo.
Er komen doktoren en verpleegsters te kort,
zoodat men z'n toevlucht neemt tot de Haas,
Setjuah, Nio den Brahmaan, somnambules,
.urmekijkers, masseuses, likkepotten, pinkpillen en sanatogen. In de Utrechtschestraat te Amsterdam zijn er twee winkels
van „Sanitas", vijf minuten verder één op
den Heiligenweg en nog geen 300 meter
vandaar één in de Paleisstraat. Of er ook
zieke menschen zijn 1 En wie net nog niet
ziek genoeg zijn om op hei te liggen en
de centen van de „bus" in de wacht *e
slepen, verzuimen liever hun tremmetje, dan
dat ze de étalages zouden voorbïjloopen,
waar wassebeelden bloeden uit geschilderde
.wonden om even was-echte dokters envorpleegsters gelegenheid te bieden er een iiflafje op te doen. Ik stel u voor zelf te
gaan kijken. U zult u uwe wandeling niet
beklagen.
Alleen voor de bewoners van Emmer
Erfscheidenveen, achterzijtak-rechts van ka
naal a-, b- of c., uitloopend op een compagnonsv^art, waar er stemmen klinkeA
als die van roependen in het veen, is het
wat moelelijker. Maar ook voor hen bestaat
er 'n weg naar... Golgotha. Waarom niet?
Eerst wandelen, dan met de DrentschQ
Stoomtram naar ter Apel. Vandaar men de
paardentrem naar Stadskanaal, dan met den
trein overstappend te Zuidbroek naar het
Mekka van het Noorden: De molleboonen8tad, Maar ze hebben eindelijk de excursie
i niet yan noode. Zij kennen geen ziekte en

gebruik

der

onderzeeërs

srflïfeö

in

Duitschland.

Op een vergadering yaai da zgg. Fort*
SChrittliche Volkspartei te Berlijn verklaag
klaarde het liberale Rijksdaglid Wiemer i
Eet standpunt der partij -inzake het duik»
boot-vraagstuk is bekend. Het is hij de be
sprekingen In de begrootings-commissle ge
b l e k e n . d a t e r , b e h a l v e lp i j d 6 „ A r b e i t s g em ein s c h a £ t", bij geen en
kele partij principieel bezwaar bestaat t^;en een krachtig gebruik van liet wapen
Ier onderzeeërs. „Ook wij", verklaarde de
spr-, „behooren niet tot de prinoipieele te
genstanders, maar wij verlangen mèt de
overgroote meerderheid van den Rijksdag,
dat alle zijden van dit vraagstuk zeer
nauwkeurig overwogen en onderzocht wor
den".
*

• ÖVj
-cht to
oorlogvoerende mogendheden,
Naar aanleiding van deze verklaring moet
worden opgemerkt, dait bedoelde verordening
blijkbaar in L^oWzaak alleen tegen Dultschland ia gericht ej} derhalve niet strookt met
den geest vaö -ffare neutraliteit, Aan den
Duitgeïieö gezant te Christianïa is derhalve
Opgedragen tegen dü pptreden dei Noorsche
regeering uitdrukkèlijkl protest aan te tee
kenen"»

Uit de Vakbeweging.
BINNENLAND,
Voerlieden-actie

Amsterdam.

Ten gevolge van -eten door den Transpoi-tairbeidersbond gevoerde actie, is door de
werkgevers in het vervoerbedrijf besioten
aan de voerlieden een loonsverhlooging te
GEMENGDE BERICHTEN.
geven van f 0.90 per week. Door den
Transportarbeideifebond was verzocht
een
Een zwendelaar in de val.
loonsvea-hooging van ï f 1-50 per week, ea
De bekende Parijsche zwendelaar Ro- verkorting van den werktijd. Op de vergas
chette, die in 1912 tot 3 jacff gevangenis dering van a.s. Zondag zal door de . voer
straf werd veroordeeld, doch zich door de lieden beslist worden of met het verkregen
vlucht aan die straf wist te onttrekken, is resultaat genoegen kan worden genomen.
nu te Eouaan gevat. Hij deed onder een
Loodgieters collectief contract.
aangenomen naam in het leger uienst als
autobestuurder.
6 October ia tusschen de Loodgieterspatroons-Vereeniging ,,Eensgezindheid" en d'e
Onlusten
te
Berlijn.
R. K. Metaalkewerkersbond, de AmsterdamNaar reizigers uit Duitschlpndl vejrtellen, sche Vereemiging van Loodgieters^ enz., de
heeft ('e laatste dagen, te Berlijn een ernstige Christelijke Metaajbewerkersbond in Neder
gisting geheerseht. Vooral Zaterdag was do land en d'e Alg. Metaalbewerkersbond een
opwinding groot en moet het tot een hevige collectie! contract gesloten, (lat den 16den
uitbarsting gekomen zijn.
October in werking is getreden. Het uur
loon voor een werkman bekwaam in een
Mislukte
prijsmaking.
der branches van het bedrijf is 38 cent per
Woensdag is te Aalbcrrg het geladen-Noor- uur. Art, 1638. C. en D. van het Burger
sche schip Olaf met Engelsche prijsbeman- lijk Wetboek zijn in dit contract met eenige
ning van 5 man, o-w. 1 officier aangeko beperking vaif bindende kracht geworden.
men. Het schip was den 9en dezer in de Dit contract is aangegaan tot 30 April l9i8.
Noordzee door een Engelsche kruiser aan Zaterdag 21 October zal dus het verhoogde
gehouden en voorzien met een prijjBbeman- uurloon uitbetaald werden.
ning, die het naar Stornoway moest bren
Loonctie bij Verkade, Zaandam.
gen. Door een storm werd het schip - echter
Het bakkerij-personeel der firma Vtrkade
in Oostelijke fr-iöhting. gedreven, zoodat -de
Engelsche officier do leiding weer aan den en Comp. te Zaandam, in vergaderingen
kapitein moest overgeven, die b.et schip naar bijeen op . Donderdag 19 October 1916 in het
lokaal
„Brandenburg"', heelt dte volgende
Aalbörg bracht.
motie aangenomen, waarin het teluit,
cte
pogingen van den Alg. Nel. Bond van ar
Het hoogverraadsproces tegen
beiders in het Bakkers enz. bedrijf, ojn in
Ghenadief.
De „Pester Lloyd" verneemt uit Sofia de huidige loonregeling eenige verbetering
over ' het hoogverraadproces tegen Ghena- ta verkrijgen, kiraehtig te steunen. Tevens
diel c.s. het volgende: Beklaagde wordt be wordt aan liet bestuur van genoemden vak
schuldigd van hoogverraad gepleegd door bond opgedragen, alle middelen in het
dat Ghenadief door bemiddeling van do werk te stellen, om de voorgestelde, billijke
Clozièire 20.000.000 francs ontvangen had en- noodzakelijke verbeteringen zoo sjtoedig
om een ommekeer ten gunste van de En mogelijk ingevoerd te krijgen. De wensch
tente tót stand te brengen. De behandeling wordt ten slotte uitgesproken, dat zoowel
van het proces duurde 6 weken. Ghenadief dte firma Verkade als de Werkgeversorga
«loet zich over het algemeen op handige nisatie er toe zullen medewerken, om j do
achterstand
in de arbeidsvoorwaarden te
wijze verdedigd hebben.
Luitenant-kotonel Marcof heeft de aan doen verdwijnen.,
klacht zoo gewijzigd, dat de aangeklaagde
Actie Kon. Egalitaire Academie.
thans van omkooping beschuldigd! wordt.
De' pl.m. 80 mannelijke en vrouwejijke
Vrijdag of Zaterdag zal, naar verwacht
wordt, het vonnis geveld worden, en daar geëmployeerden aan de Kon. Militaire Aca
de zaak voor het militair gerechtshof be demie te Breda, zijn eon actie begonnen om
handeld
wordt,
onmiddellijk' van -kracht hun over het algemeen zeer lage loonen
verbeterd te krijgen. Vroeger bestond er een
worden.
z.g. groeps vertegenwoordiging onder
die
werklieden, welke thans wedetr door den
Toeneming van vrouwenarbeid in
gouverneur der Academie, is ingesie'.d en die
Engeland.
Een statistiek van hot Engelsche depar thans bij den gouverneur schriftelijke voor
tement van handel over het aantal vrou stellen tot positieverbetering zal indienen.
wen, die .gedurende den oorlog manuien ver
vangen hebben, geeft het resultaat, dat er
De regeling aan de Kembr-ug,
in Juli, tot wanneer do opgave loopt, 27,
De directie der
artillerie-inrichtingen
meer vrouwen in verschillende beroerpea
werkzaam waren dan in 1914, nl. 866-OOü aan de. Hembrug heelt, naar „Het Volk'meer vrouwen, van wie er cea 766-000 meldt, ter bevordering van het gezinsleven
rechtstreeks mannen vervingen. Zieken- en van het personeel besloten, met- ingang
gewondenverp1 eginter, kle rmakerii in kleine van heden, tijdelijk den werktiid voor
werkplaatsen en huisbediening rijn
niet in dag-, zoowel als voor de nachtploegen,
do statistiek begrepen.
elk met één uur per dag te verkorten.
In de nijverheid waren in Juli 1914 naar
Wegens de bijzondere ligging van de
schatting 2.117.000 vrouwen' werkzaam; in
werkplaatsen, stelt de directie voor, in
Juli 1916 hadden 263.000 vrouwen mannen
vervangen. In den handel waren in Juli het vervolg voor den reistijd één enkelvou
19114 454.000 vrouwen werkzaam; in Juli dig berekend uur loon te vergoeden, ter
1|916 hadden 2U1.000 vrouwen mannen ver wijl voor den schalt tijd overdag ook niet
vangen. In den landboaw (Ierland uitgezon meer dan enkelvoudig loon zal worden
derd) waren in Juli 1914 130.000 vrouwen uitbetaald.
werkzaam; in Juli 1916 hadden 66.000 vrou
De schafttijden worden in verband hier
wen mannen vervangen. In d!en burgerlij- mede gebracht op, voer de beide dag. ken staatsdienst wairen in -Juli 1911 66 000
ploegen : 5 dagen per Week 1 uur totaal,
, vrouwen werkzaam; in Juli 1916 hhdden
's Zaterdags 36 minuten totaal; vcor de
38.000 vrouwen mannen vervangen.
Sedert Juli is het aantal vrouwen in ver ééne te vormen nachtploeg:. alle nachten
schillende beroepen nog toegenomen. Er is 36 minuten,
zwaar en er is. moeilijk werk, dat vrou
In aanmerking nemende de buitenge
wen verrichten.
wone eischen, Üïe thans reeds zoo lang

kelijk op gewezm, dat 'deze extra-bijslag
uitsluitend wordf gegeven wegens dei
qmtengewoon langen duur van net over
werk éil <Jat aan. een dergeEjkeil maat
regel in normale tijden n'iet kan worden
gedacfi\
Da loonberekening komf in hef kort
hierop heer, dat pér dag in rekening
worden gebracht r gewon? uren, over
uren, schafttijd, rusttijd, gewone bijslag,
voor overwerk en extra bijslag vooji over
werk, tezamen per verlengden weirkdag
14.6 of in 5 (togen 73 uren. Van den
Zaterdag 9.5 maakt 82.5 werkuren, welke
voor de weekioon-brekening van de dagploegen *in aanmerking komen.
Voor de nachtploegen is het loon vrij
wel hetzelfde gebleven, ongeveer 9Q}/2 uiir.
BUITENLAND.

Stakingen van munitie-arbeiders in
Rusland.
In Petersburg staakten de arbeiders op de
scheepswerven dör Admiraliteit het werk.
De werven wei'den gesloten en alle arbeiders
ontslagen. Driehonderd hunner, die dienst
plichtig waren, werden naar het front ge
zonden. Aldus ta lezen in de thans naar
West-Europa gekomen „Berichten" uitgege
ven door het Russische Sfenistwo» en Ste
den-Verbond.
Tevens lezen we, dat bet in Nikolajef
aan de Zwarte Zee op het zgn- Fransche
W<erk (Scheepswerf „Naval") tot een lang
durige staking is gekomen. 200 stalkers
werden naar het front gestuurd.

Spoorwecjcosifliat in Canada,
Dé
„Times"-correspondent tè Toronto
meldt, dat er staking dreigt bij de CaiAdian
Pacific Spoorweg. Al het personeel op do
westelijke lijnen heeft zich voor staking ver
klaard; in het Oosten is de stemming nog
niet geëindigd.
Twee j.aar geleden nam het scheidsge
recht de eischen der arbeiders in overwe
ging, maar geen van beide partijen aan
vaardde de regeling. Bij het uitbreken van
den oorlog werden de oaderbajiiiMingeai ge
staakt; th&ra zijn ze weer hervat. De mi
nister van Arbeid doet moeite een schik
king tot stand te brengen.

„De

Werkmanskoe".

De ..Staatscourant" van Donderdagavond
bevat de statuten van de veréemiging ,^üe
Werkmanskfiie", R. K. vereeniging van gei
tenhouders voor Noordwijkerhout en Om
streken, gevestigd te Noordwijkerhout.
Als gewoon lid kan toetreden diegene, die
R.-K. en z e d' i g van gedrag is. Ook hospitant-leden (niet-Katholieken) iannen toe
treden, indien zij God, huisgezin en eigen
dom erkennen.
Het lidmaatschap gaat o.a. verloren door
het^ aangaan van een gemengde verkeering!
Een R.-K. geitenfokker, die met een Proteetantsch meisje vrijt, is dus niet meer
het lidmaatschap van „De Werkmanskoe"
waardig!
In de statuten ontbreekt niet d'e bekende
bepaling, dat de geestelijke adviee.ir, hier
te benoemen door den bisschop van Haar
lem, het recht hee't een genomen besluit
te schorsen; in laatste instantie beslist nie
mand minder dan... do bisschop van Haar
lem over eventueel geschorste besluiten, ge-*
nomen in den boezem van „De Werkmans
koe".
Een grappige zetfout is oorzaak dlat vol
gens do statuten in de „Staatscourant" do
vereeniging zich ten doal stelt de bevorde
ring en verbetering der Feitenfokkerijl! Een
soort „beriehtenfabriek" blijkbaar.
De

schuldige

vrij,

de

klager

gestraft

Wij vermddeiK onlangs, dat de militaire
arts to iNuroansClorp e n soldaat voor her
keuring opstuurde naar een collega te Wil
lemstad. De soldaat kieeg een recept mee,
niet in potjes-latiin, maar in Haarlc'.unerdijksch Holiandsch, waarin hij genoemd
werd „een kwal eerste klas" en waarin
hein als geneesmiddel werd voorgeschreven
hem eens „reusachtig uit te vloeken".
Bed'oelde soldaat is wegens „het lezen
en laten lezen" van dat recept gestraft met
14 dagen provoost om den 'anderen dag
water en brood.
De scheldende, militaire arts, wiens vioornaaniste medicament blijkbaar bestaat in
reusachtig uitvloeken, is voor zoover men
weet nog niet gestraft.
Kamerlid-Rijksambtenaar

?

De „Norddeutsche Allgemeire Zeitung"
schrijft: ,,Do Noorsche regeering heeft haar
antwoord op het memorandum der ententernogendheden over de behandeling der onder
zeeërs gepubliceerd en daarin eenerzijds zich
het recht toegekend! aan onderzeeërs het

de strychnine halen ze zoo uit het varken
dat het heele jaar in den vorm v&n woirst,
spek of ham, gezouten en gerookt laan den
- zolder hangt.
Gerust, dat zijn andere menschen dan wij.
Die hebben geen „daar-zóó" of een „hierzó6", waairaan wij altijd wat hebben. De
meisjes zouden de-',,Eau des Carmes" op
hun zakdoek smeren in de verbeelding dat
het Eau de Cologne was, die . bij den och
tend-mis zoo goed te pas komt. En de
groene poeder zouden de moeders in hun
snuifdoos doen.
Wat weet non een boer met z'n domme
kop van... pleinvrees. Hij weet niet eens
wat een plein is, heeft er nooit een gezien.
Hoogstens een sloot. En het kleinste kind
komt zonder
ongeluk
over het smalste
plankje, dat naar huis leidt. En de tour
de force van den turfschipper van den wal
naar boord, doet geen onzer hem na, al
lachen wij om zijn O-beenen. En tegen het
weer dat den kerels in den huid en de
vrouwen in hun haar is geslagen is geen
olie en geen zalfje gewassen. Wat zOuden
ze er dian mee doen ?
Een boer hapt lucht. Daarvan krijlgt-ïe op
z'n ouwen dag alleen maar een beetje rimmetiSc. En daarvan loopt-ie siog niet eens
gebogen. Dat komt van de spade, die hij
pat te lang In z'n handen heeft gehouden.
' Ik geloof dan ook dat hij een „psycho
paat", die op een hoekje van het Rembrandtplein blijft staan en niet meer weet
waar hij Is in zijn onschuld zou aanspre
ken als een kalf dat maar niet wil zooals
hij wil. Van zoo'n beest tilt hij eerst do
eene en dan de andere achterpoot op. Als
dat niet helpt trekt hij te vergeefs aan het
touw aan den hals van betdier. Daarna
duwt hij het uit alle macht tegen de bief

stuk. Doe zoo iets nu êens met een „psy
chopaat"*
Met onze stedenbouw hebben we ons zelf de
strop om den nok getrokken. Wat hebben we
aan mooie groote pleinen; als we er toch
niet over durven. Zijn we niet als de man
die een groot_ huis liet bouwen met hallen
en galerijen én ergen3 in een reusachtige
zaal in een hoekje is gekropen, bang vco.eigen schaduw, bang voor de echo, bang
voor de hoogte, bang voor de diepte, bang
voor alle reusachtige afmeting, waarin hij
zich verloren voelt.
Is het to verwonderen dat de menschen
wat duizelig zijn geworden nu stoom, electriciteit en benzine snorren langs de wate
ren, over da wegen en door de hemelen.
Is het niet of deze krachten spelen voor
veldwachtertje, die ieder op zij duwt, die
het cordon wil verbreken. In vliegende
vaart raast de regelaar door de ruimte,
hier een mep uitdeelend en s'.aande met ar
moede, daar een buiging makende voor wie
een ligimitatie-biljet kunnen toonen dat toe
gang geeft tot rijkdom en dat alles met een
willekeur, die de verbijsterden nog lammer
slaat en alle hoop doet varen op een be
teren kans.
En hoe vlugger de auto's tulfeoi, hoe
langzamer de menschen gaan. Ze hebben
het loopen verleerd' en kunnen in dubbelen
zin zelfs niet meer o/o eigen b: enen slaan.
Wat wonder dat ze aan alle kanten steun
zoeken, een dokter in den arm nemen, of
een pleegzuster of een middel tegen het
braken innemen. Want evenals d'e zeetziekte
begint de landziekte in den maag Telkens
als er één vol zorg de hand brengt naar
het hoofd, geloof dan maar dat hij aan
hët verkeerds adres is. Het zit 'tn in den
i maag. Daarom mag in geen enkel zieken

huis of sanatorium onder het eten over
zaken of over politiek gesproken werd'en
Do patiënten moeten behandeld als kinde
ren, ze moeten afgeleid en aan het lachen
gemaakt worden. D'at is 'n zure arbeid,
voor wie bewust van alle kwalen door het
ziekenhuis loopen. yaar op de gang reeds
doen zo hun wijze glimlach om, . Zoo is
voor velen het ziekenhuis een ware uit
komst geworden. Ze mogen op nieuw weer
kind of reeds kindsch zijn cn hebben dan
toch 'te eten uit den korf zonder zorgen.
De stelling is niet gewaagd, dat alle
vermaak gesymboliseerde werkelijkheid is.
Het bekertje wijn, dat de priester zijn vol
gelingen toedrinkt, brengt «llen lichtelijk
boven hun bier ; zoo goed als zijn ceremo
nieel bij rouwbedrijf de tranen rijker doet
vloeien. Daarom kijken we op de kermis
zoo gaarne naar de rutschbaan, omdat we
bij dat' spel evenals in het werkelijke le
ven „lekker" even ademloos van spanning
ons hart mogen vasthouden. Als 'n vadèr
en moeder van zeven kindertjes 'n aanzeg
ging krijgen dat ze dan en dlan op straat
nullen "worden gezet kan het hart niet snel
ler kloppen, dunkt me. Wat 'n emotie!»
Is het te verwonderen dat de darmen dan
wat van streek raken. Zoo goed als men
van wege de te verwachten odeur de ge
woonte heeft liever niet in zekere materie
te roeren; zoo goed als de waterbouwkun
digen vreezen voor den tijd dat het ijs aan
de kanten zaJ los laten en aan het kruien
gaat ; zoo goed zit de dokter met de han
den In het haar als de darmen beginnen
te rommelen. Want als een maal een deel
los laat, waar blijft dan het eind. Zoo goed
als bij 'n machinerie de eene schroef na
de andere dol wordt, raken bij den mensch
zijn hersenen onklaar
1 ma- da darmen

Noorwegen.

„Gevrdkgd heeren met Mr.- of. Dr.-tit<4
om als Commissaris pp te treden b<; een'
kleine Naamlooze Vennootschap."
Mijn verbazing gold twee eigenschappen
der "opstellers,
die elkanders tegenstelling
vormen: Slimmerigbeid en verreg&jande dojmi
heid.
)
Het was slim om jonkheeren, baronnen,
graven,' meesters, doctor's en meester
tor's— to inalken tot gedelegeerdLcomimissaria
van een duitenkloppetriji Bibberend schudt
wie nog maar iets heeft en daarvan hon
derd procent hoopt te maken zjjn porteraonnaie leeg voor hoogweledelgeborenheid of
weledele en gestrenge hooggeleerdheid. Ot
zekere jonkheeren wel eens prcveutiif-arrest kregen in hun eigen slaapkumer, waaff
ze toevallig ziek lagen toen ze 'm niafc
gauw genoeg naar Amerika konden smoren
en luisterden naar namen als de Geer of
Lefebre de Montigny, het publiek bleek niet
te willen leeren.
Willen nu de adverteerders mei geweid!
het publiek wijsmaken?
^Neemt van mij een raad aan. Als je een
doctor of een meester wilt hebben om zoo'n
zaakje op touw te zetton, laat dan de een
of andere aquisiteur of promotor van kwa
de zaken dat werk voor u opknappen, maar
geeft uw troeven niet op zoo'n manier uit
hadden.
Oveyral komt toch de klad in!
conSenteif voor Vleesch is door den Minis
ter van Financiën van kracht verklaard
met ingang van 7 0;t. j.1.
Algemeen wordt >hu natuurlijk van rar.
Smeenge verw-acht, dan hij zijb Kamermandaat ter beschikking zal stellen van
zijn kiezers.
waschpoederknoeier

voor

de

Rechtbank.

aan de werkkrachten dér 'beide dagplcegen moesten worden gesteld, zal de di
rectie aan deze arbeiders over de werk
uren boven 9, behalve den normalen bij
slag van 50 %, tijdelijk een extra bijslag,
eveneens van 50 •%, van datzelfde aantal
uren vergoeden. Er wordt echter, uudruk-

en

VOGELVLUCHT.

M'n opgen en ooren kunnen tegen e*)g?
stootje. Als "er dus in de eenp pf andéfl?
krant een louche advertentie staat van <>.}$>
masseuse of een deskundige, nü jjt, daar
kijk ik dat door de vingers als abonné, dïf
Op m'n ponteneur sta. Met andere w'poTdeaf
ik ben door de woi geverfd. Mater van de;
week legde ik de dagbladen met verbazing
ter zijde. Dat was mij zelfs te bar.

Een

De heer O. Reitsma is afgetreden als
gedelegeerd lid der Rijks Commissie van
Toezicht op de Varkensvleesebvereeniging.
- De door de Commissie af to geven uitvoerconsenten zullen voortaan worden geteekend door haren voorzitter het K a m e r i i <] mr. Smeenge.
Dezo beslissing
betreffende de uitvoer-

Duitschland

IN

Titels maken de zaak.

Voor' de Ilaarlemsche Rechtbank stond
deze week terecht eea grossier in kruide
nierswaren, die, gedagvaard was, omdat hij
in Mei! 1916 te Haarlem aan de winkelierEr B. H. Smit ale cei deugdelijk waschrniddel heeft verkocht een aantal pakjes van
een stof, door hem „Ados" genoemd, welke
in waterige oplossing zuur reageerde en in
eigenschappen overeenkwam met niet che
misch zuiver wa'ervrij natrium-suliaat (Glau
berzoutV op welke pakjes hij opzettelijk had
laten drukken en listiglijk bedViegelijk en in
strijd mei de waarheid had aangekondigd,
dat „Ados" was een watervrije stof, veei
voordeeliger dan andere waschmiddelen, c>nvervalscht en onschadelijk en_ te gebruiken
in plaats van soda, terwijl juist die _ stof
door de zure reactie en loogachtige eigen
schap van soda miste en voor d'e doelein
den, waarvoor soda gebruikt wordt,_ waar
deloos was en bovendien bij gebruik ais
wascbmiddel ijzerroestvlekken in het was:Jhgoed veroorzaakte.
#
Beklaagde bekende dat „-Ados ' omgekeerd
soda is. Hij erkende, dat hem later geble
ken is, dat het goedje schadelijk was. Hij
was evenwel ter goeder trouw geweest en
had van een zeepfabrikant te Haarlem een '
wagon „goed1" gekocht, dat wel niet zoc
geel was a!s( „Sttdex", maar toch wel ge
bruikt kon wordten voor d'e wasch.
De betrokken zeepfabrikant A. Kruyver
verklaardr als getuige, dat beklaagde hen»
gevraagd had Iets te leveren als wascbmid
del, het hinderde niet wah, de grootste rom
mel kon hij bij het publiek wel kwijt. Ge
tuige kreeg teen een aanbieding van eet
Rotterdamschen handels. ', die natrium-sul
faat aanbood als een 1 aiikbaar wascbmid
del. Deze partij is toe door getuige aan
beklaagde F. veriaoc'lii a.. natrium-suifaaf.
Beklaagde had aan eer drukker '100,000
etiquetten voor „Ados" lai n drukken. De
pakjes werden voor 11 cc t verkocht. Bij
de politie zijn vele kladden aangenomen
over d'e verkochte „Ados'.
Het Openbaar Ministerie merkte op d:it
het mbtto va"n deze zaak is. „geef me maaf
den grootsten rommel, ik raak het toe!
Jcwijt, het publiek slikt alles"'. BeklaagiU
wist dat hij rammel verkocht. Het misdrijf
is strafbaar gesteld' bij art. 329 W. v. Str.
Geldboete is daarbij niet gesteld, alleen ge
vangenisstraf.
Daarom e:schte liet O. M.
een gevangenisstraf van drie weken.
Als verdediger trad -op Mr. Hagemeyer,
die betoogde, dat beklaagde ter goeder trouw
gehandeld heeft. Het is niet bewezen, dal
beklaagde wist, dat het artikel schadelijk
was.

Maar van de darmen naar de hersenen
verloopt even zooveel tijd als het verschil
tusschen bruispoeder en morfine groot is.
Aan dat uitstel hebben apotheker en dro
gist hun" opkomst te danken, wat alweei
bewijst do waarheid van het spreekwoord.,
dat des eenen dood des anderen brood is.Zoo zijn likkepotten, dwangbuizen en tra
lies de ' toevluchtsoorden voor het menschelijk geslacht geworden. Want geloof me op
mijn woord: Nu de treinen ook gaan loo.pen van Amsterdam naar Amstelveen ea
vandaar naar Aalsmeer, Hoofddorp,
Uit
hoorn en Nieuwesluis mogen ee in Meerenberg en Oastricum heel wat cellen bijbou
wen. In een zelfde noodzakelijkheid zal men
zich ook iü het noorden zien gebracht, als
eerlatiig Emmer-Erfschcidenveen een stations
chef en een telegraafbureau krijgt.
Ja, dokter de Hartog krijgt wej gelijk,
dat het woord mensch afkomstig is van :
manos, d-w.z. „hij die op z'n achtersts
pooten staat." En zelfs daarmede nemen wa
geen genoegen meer, we staan tegenwoor
dig op onze tecnen, rekken de halzen en
zoeken houvast in.
luchtkasteelen. Wat
wonder dat er af en toe vallen. Ea nu
moge staathuishoudkunde en artsenijkunst
den boel zoo lang mogelijk overeind hon
den. Het zal niet baten. Zooals we daar
met z'n allen zijn, .reiken we „bovenmenscüelijke kracht." We zullen het lager moeten zoeken1, mger bij den grond, waarin
geploegd wordt en gezaaid i die ontvangt
en geeft zonder stoornis, als de menechen
zelf het niet verhinderen.
Hoe verder we ons van dien grond ver
wijderen, hoe eenkenniger we worden. Dat
zaagt u aan den Amsterdammer dia voor,
zijn eigen Rembrandtplein blijft staan, omdrf
hij er niet over durft
i
l . _

i.
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Binnenland.

1

Kamer.

Tweede

Zitting van Vrijdag 20 6cl.
De heer Tydeman was aan 't woord.
Hij weuschle met zijn panijgenooten mede
te werken tot algemeen mannenkiesrecht.
liet algemeen mannenkiesrecht is 1% voer
ons land. Alle partijen zijn het daarmede
eens. Indien er evenredige vertegenwoor
diging is, meet" er ook stemplicht komen.
Door toekenning van kiesrecht aan alle
vrouwen wordt het Staatsbelang echter
niet gedeerd. Gehuwde vrouwen komen
eerder voor kiesrecht in aanmerking dan
Ofigehuwden. De 'vrouw het k'esrecht te
geven gaat te ver.

De heer Gerhard besprak art. 192 en
gaf een uitgebreid overzicht der, schoofresch edenis. De openbare school kan velen
der modernen bevredigen
Elke school
moei goed zijn, zoowel eren bare als biizondere. De hser Lohmaa ging met den
lieer Gerhard mede.
Er moet leiding- van overheidswege ziin
voor alle scholen. Het ondierwijs zal door
financieele gelijkstelling verbeteren.
De
heer Van der Voort van Zijp betoogde,
dat men tot overeenstemming moet komen
over dit onderwerp. Art. 192 is het voor
naamste der herziening. Spr. is bereid
tot tegemoetkoming, maar verwacht &
_ ook van den anderen kant.
Spr. brak zijn rede ,af, waarop de z: ting werd verdaagd' tct Dinsdag a.s

Dr. Ant, Pdnnekoek.
Dr. A. Panuokoek, privaat-docent in. do
sterrekundo te Leiden, zal zijne colleges
aanvangen met een openbare les, over dj
astrologie en haar bctcskenis voor die ont
wikkeling der sterrenkunde, te houden op
\Moensdag 25 October a.s., des riamiddags
fa 3'/*. ure precies, in het Klein-Autl^toriiun
Ier Universiteit1 te Leiden.

De dames laten zich niet afschepen
zooais de arbeidersvrouwen.

De Haagsclio correspondent van de,.Tel."
eclirijft:'
In verband met , allerlei persberichten
ovar een con'ereutie van me\rou>v Alètta
Jacobs met de;i president van de T-tveede
iKamer, deelt men ons uit parlementaire
kringen hét volgende mede:
Mevrouw Jacobs, met eenige and, re hestuursledeii der Yereeniging voor Vrouwen^
kiesrecht bij den president op bezoek itllide,
stélde hem de vraag, cf het niet mogelijk
was, dat eenig • datnes dé debatten over de
grondwetsherziening in de Kamer zouden
Wjwonen, teneinde zoo 11 nodig het vrouwen
kiesrecht te verdedigen. Toen nar. Goeman
'Uorgesius er op wees, dat dit "natuUrliji
onmogelijk was, vroegen de dames oï hij
dan niet zou willen bevorderen, dat een ot
meer van haar woeden aangewezen als regoeringscornmissaresse, ten einde dea minis
ter bij te staan speciaal wat li et «vrouwenkiesrecht betreft. Hierop heeft de voorzit
ter geantwoord, dat dit een z£ak was die
buiten hem omgaat. Eindelijk wenschien de
dames,
dat
de Kamervergadering
van
.Donderdag eeti half nuf zou Worden ge
schorst, opdat de# Kamerleden gezamenlijk
Itet kiesrechtadres der vrouwen In ontvangst
zouden kunnen nemen. I)e voorzitter heeft
gozegd, dat hij ook hieraan niet kon. vol
doen.

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN

Dageraad.

Do
Vrijdenkersvereeniging
„De Dage
raad" houdt Zondagmorgen 22 Oct. e. k.
oen openbaro vergadering in ,,L)e Werken
de Stand", Kloveniersburgwal 87, alhier,
waar A, H. Gerhard zal spreken over de
voorgestelde herziening van art. 102 der
grondwet en de schoolstrijd. Entrée 10 cent,
debat vrij.

„De Zaaier", Leiden.
Maandagavond j.l. zou dr. Knuttel een
cursus voor de afd. houden over „De
grondslagen t?cr Soc.-Dem.; doch wegens
do kleine opkomst (11) meende het bestuur
dozen cursus, die een paar avonden, in be
slag neemt, oen week later te laten begin
nen, met het oog op een dan grootcre op
komst. Donken de leden er aan? A.s.
Maandag 23 October, 's avonds half negen,
oponbaro cursusvergadering in het Volks
koffiehuis, aan de Kalvermarkt. Spr. Dr.
Knuttel. Onderwerp: „De grondslagen der
Soc.-Dom."
Zondagmorgen half elf bestuursvergade
ring bij Homburg. AHen aanwezig!
Leidsclie abonnees „Jonge Socialist" en
geen
„Zaaier"-leden.
woTdcn nog
eens
attent gemaakt op den v e r li o p g d»e n
abonnementsprijs.

Vrije Soc, Vrouwenver. Den Haag.
Cursusvergadering op Dindsdag 24 Oct.,
'8 av. 8 uur in „Coacordia", Hooge^and,
met G. Reijnders van Amsterdnm als spre
ker over: „De koningin, de christenen, de
S. D. en de dienstweigering". De pariieuüero secretaris der koningin is uHgenoodigd tot debat.

VERSLAGEN
. HAARLEM. In (slecht bezochte) huish.
< verg. besliste onze afd. betreffende de twee
Vnoties Den Haag i. z. de verkiezings-ondorhandelingen van 't P.B. met den Bond
iVi Ohr. Soc. eer en alvorens de a'dcelixigm daaromtrent waren gehoord, dat zij zich
niet stelt op het standpunt, herstel eener
•ffusgezegd geschonden democratie te moeten
©ischen, maar dat zij zich voorbehoudt, de
voorkeur eener behandeling van dergelijke
zaken vooraf in de afd.- op het a.s. con
gres te brengen.
ApeldoornWoensdagavond vergaderde de Apeldoorn.sclie Arbeiderswacht, bestaande uit de. Apelidoornsche hestuurdersb., de Arb. Coöpera
tie „Vooruit" en $c afd. der S.D.A.P., ter
bespreking van bet bij den gemeenteraad
ifigediende adres betreuende de levensmiddelenvoorziening.
Besloten werd in
alle arbeiderswijken
liandtoekeningen te verzamelen - ter onder
steuning van genoemd adres.
• Mon wil op Donderdag 26 Oct. een open
bare vergadering beteggen eu zoo moge
lijk demonsfratle! deze handteokeningen aan
den burgemeester aanbioden.

AMSTERDAM
_ ^
H uu s'ö p r ï jt< 3 ïi g ,
JCaar wij vernemen, zijn tle Voningén in
het $excè&l Ten Kateshrftat 991 ïuftar even•tjes 50 cent per week opgeslagen.
Jammer dat do wet tegen , .onredelijke'''
huuropdrijving er nog niet is. Dan konden
wo nagaan o! deze huuropdrijving redelijk
of onredelijk is. Wij raden die bewoners
aan, zich te verzetten tegen elke opdrijving
der huren. Op tal van plaatsen in de stad
is dat al gelukt, door eenvoudig gemeen
schappelijk te weigeren den opslag te beta
len.

vulcanischcü ketel doot plotseling
peYiden gtopm brandwonden had
aan gelaat en borst.
*

ont3napbektenen
'5 '

De anarchist S. C. v, d. Waal, 2e dcpotcomp. vest.-art.,' Kamer 162, O. N. kazerne
A'dam, heeft Maandag j.l.* den diëtist ge
weigerd.

ROTTERDAM,
De man niet het zwarte masker.
Gisterenmiddag bnietpeeks 5 uur werd
hulpgeroep
vernomen
uit de melkkiosk
staande aan de Parklaan alhier. Men vonddaar in hoogst zenuwachtigen toestand de
82-jarige vrouw H. N. Het beek dat een
maq van lang postuur en donker uiterlijk
do kiosk was binnengekomen en haar ojn
geld had gevraagd. Terwijl hij naar de
geld'lade greep, had hij d_e oude vrouw pep6r in de oogen gestrooid. Op haar hulp
geroep koos de lafaard het hazenpad, zon
der iets te hebben medegenomen. De vrouw
werd naar haar woiaing vervoerd.

Veranderingen in de Leitischestraat

De actie tegen da«huu9*opdrijwing.

Er bestaan voornemens, om de Leidscliiestraat en het Lcidscheplein in de maaste
toekoipst van aspect te doen veranderen.
De firma De Vrie< gaat haar zaak vesti
gen in de pereeelen 103 tot 109, waarvoor
op de hoeken van 't Lcidscheplein en de
Leidsehestraat eenige oude huizen plaats
moeten maken voor moderne kantoorgebou
wen.
Verder verneemt men, dat dezer dttgen
de pereeelen Leidsehestraat 67, 69 en 71,
welke pereeelen liggen tusschen de Kerk
straat en de Prinsengracht, benevens eenige
andere panden in do Kerkstraat, in andere
handen zijn overgegaan. De nieuwe bezit
ter is van plan over twee jaar, wanneer
de huur afgeloopcn zal zijn, de pereeelen
te doen sloopén. In principe werd besloten
op het terrein een café-rcsturant te dcoa
verrijzen, hetwelk door de firma Van Goethem & Neuteboom hier ter stede zal war
den gjpxploiteerd.

(S.) Donderdagavond beeft een conferen
tie plaats, gehad tusschen de directie van de
N. V. Gemeenschappelijk Eigendom en de
Commissie uit de huurders Het resultaat dief
besprekingen is, dat de liuuropslag zich zal
bepalen tot tien cent per week en per wo
ning, instedo van ƒ 0.30—f 0.75, zooals do
oorspronkelijke eisen der directie was. De
aangesloten huurders hebben met hun vast
beraden houding dus een groot succes be
haald.

Dienstweigering)

De Amsierd, Volksuniversiteit.
Wij vernemen, dat het bestuur van de
Anisterdamsche VolsunivOrsiteit weigert nog
langer in
„Da Tribune" te adverteeren,
omdat... ons blad op die instelling kritiek
heeft uitgebracht! — Wat Zijn da he ren
breed van opvatting — ze doen als het
eerste het beste nrjdige kruideniertje.

Conflict aan de Westergasïabriek.
S. schrijft ons namens de werklieden:
Aan de Westergasfatoriek (Haarlemmer
weg) wordt veel werk gedaan in tarief.
Verschillende tarieven zijn eehier zoo laag
gesteld, dat liet vcor de werklieden ge
woon onmogelijk is eep behoorlijk loontje
ie halen. Ten einde raad gingen de menschen aan het onderhandelen met de
directie. Evenwel
zonder succes,
De
schuld van een en ander ligt voor een
groot gedeelte bij de bazen. Deze maken
er hun werk van de stukwerkbonnen te
verva'schen op een manier, waaruit de
direcde zelf niet vviis schijnt te kunnen
worden en d'ie ze daarom van de arbei
ders gemakshalve maar niet gelooft. Door
dit geknoei schijnt het of er 33 cent oer
uur wordt verdiend, terwijl het in wer
kelijkheid veel minder is
De arbeiders
hebben nu besloten stukwerk te weigeren,
zoolang de tarieven niet behoorlijk :ijn
herzien.
Het is mogelijk, dat hieruit ernstige
gevolgen voortvloeien. 'De eenheid op ie
gasfabriek is op het oogenblik nc-o-al
groot. De gevolgen komen voor rekening
van de onhandelbare directie.

Goedkoogpe cokes,
De Amst. Christelijke Besturenbond heeft
zich tot B. en W. gewtnd met een adres,
waarin er ernstig op wordt aangedrongen,
alsnog
een regeling te treïfen, waardoor
ook zij, die niet in het bezit zijin van een
broodkaart, maar gerekend moettn wordèn
te behooren tot de economisch zwakkeren,
van de gunstige bepalingen ten opzichte
van de brandstoffenvoorziening kunnen profiteeren.

De Geelwinck.

Nader blijkt dat wel vast staat dat de
Geelvinèk verkocht wordt, maar niet, dat
de zes vereenigingen, waaraan dit gebouw
toebehoort, zullen- besluiten een nieuw ge
bouw te stichten. Eerd'er heelt men cr ooren
naar, de koopsom ten bate der , kassen te
verdeden.

Gemeenteraad,
De gemeenteraad zal "Maandag 30 Octo
ber eu volgende dagen vergaderen Ier be
handeling van de geuieentebegrooting voor
1U17.
Vooraf zal o.m. aan de orde worden ge
stold de voordracht in zake het hulpziekenbuis aan den Amsteldijk; die ook reeds op
de agenda van Woensdag j.l. voorkwam.
In het couiité-generaal van Wcensdagavond
is, naar aanleiding dier voordracht, welke
B. en W. aanvankelijk willen terugnemen
voor een ander plan tot voorziening in het
plaatsgebrek, uitvoerig van gedachten ge
wisseld. Omtrent dit andere plan, dat even
eens aanhangig blijft, werd den leden van
den Ilaad geheimhouding opgelegd.
Het
werd,, behalve door den betrokken wethouerr, verdedigd door den Burgemeester eu
den wethouder Vliegen.

De ziékenhuiskwestie.
Het plaatsgebrek in de ziekenhui-zen te
Amsterdam is deze week in een geheime
zitting van den gemeenteraad ter sprake
gekomen.
Maar de „Tel." mededeelt, werd naast
het voorstel van B. en W., tot bouw van
een hulpziekenhuis met 500 bedden,
nabij
den Amsteldijk, thans ook een voorstel van
B. en W. ter tafel gebracht om een be
staande inrichting aan te lcoopen en tot zie
kenhuis voor 200 a 300 patiënten te ver
bouwen.
Volgens het blad was het slot van de
zeer Wijdloopende discussie;, dat men be
sloot, de twee voorstellen naast elkander te
handhaven en dus in do eerstvolgende open
bare
raadsvergadering
de aangehouden
voordracht aan te nemen en intusschen te
onderhandelen over den aankoop van bo
venbedoelde inrichting.

Staking geëindigd.
(H.) Da- 22 kolen werkers en ie 2 machi
nisten bij do N.V. Antrsfciet Handeïsvereeniging,
die deze week het werk hadden
gestaakt, omdat de patroon aan haar ver
zoek niet wilde voldoen, nl. een. uer per
dag minder werken, hebben op de oude
voorwaarden het werk weder hervat.

Arbeideirsrisico.

(H.) Gistermorgen werd in het BergwegZiekenhuis verbonden de li-jarige G. W.
V., wonende War ra oezi ers traat4 dia in de
Oartoimagefabriek der firma Slavenburg aan.
GEfVlENGQE BEH3CHTEM,
de Vijverhof.straat in aanraking kwam met
de vouwjnachine, tengevolge waarvan hem
M o o r d t u i g . — Woensdagmiddag lioortwee' vingertoppen van de rechterhand na de mea op 't fort aan de De Biitairaat te
genoeg werden afgesneden.
Utrecht plotseling een schot vallen.. Toen men
buiten kwam, vond men de schildwacht met
Lijk ogigevischl.
een kogelwond in het onderlijf liggen. Het
(H.) Gistermorgen werd uit de Nieuwebleek, dat het schot uit het geweer van den
haven het lijk opgehaald van den. 62-jarischildwacht zelf was. In deerniswekkenden
gen kleermaker J. Carton, die reeds enkel e
toestand werd de ongelukkige per
zieken
dagen werd veraiist uit de woning van zijn
auto naar het militaire hospitaal vervoerd.
pleegzoon aan de Generaal van der HeijHoe het ongeluk gebeurd is, weet men niet.
denstraat
L i j k g e v o n d e n . — Eergfuteren werd
in een weiland onder Monnikendam gevbnDEIN HAAG.
het lijk van een manspersoon, die uit
De „democratie" (t) in de vrouwen- den
het op liem gevonden spaarbankboekje bleek
club en IheS A9gcm. Kiesrecht.
te zijn G. V.; uit een ander op hem won
De openbare vergadering in „Concordia" den stak bleek, dat hij zonder bekeade woon
van de Soc. Dem. »Vr. Club was door plaats was. Op last van den Burgemeester
vrouwen en mannen druk bezocht. We be- is het lijk naar het lijkenhuis overgebracht,
om na bekomen machtiging begraven te wor
den. Teekenen van geweld waren op het
lijk niet aanwezig.
Reclasfiebiljetteii.

Wij maken osas® paröijgenooten en lezers, dóe voor
de Krant werken, opmerk
zaam op de üecüamebiljeiten,
die wij op aanvraag zenden.
hoeven wol uiet; aan te toonen, wat mevr.
Van Keirsen—Muilwijk, mevr. Pothuis—Smit
en mr. G. W. Santaes over het A. IC.
aan de arbeidersvrouwen te zeggen hadden.
Enkele opmerkingen echter.
Gezegd werd, dat wij wel wisten, dat 't mili
tarisme een noodzakelijk kwaad is, wat ten
slotte ook door fee.-Dem.
aanvaard worden
moet. De loerlog beeft do vrouwen in versterkte
mato naar do industrie gedreven en do
vrouwen
als plaatsvervangsters van do
mannen tol do productiekracht van liet ka
pitalisme gemaakt. Doch 'indien aan de
vrouwen het kiesrecht niet wordt gegeven,
dan diende de regeering er rekening mede
ie houden, dat de vrouwen in d, toekomst
bun
zonen
cn mannen m o e t e n a f 
staa n
aan het militarisme, d a t w a s
h u n p 1 i c h t, dus hadden zij het r e c h t
op kiesrecht.
Toen ten slotte een dtr aanwezigen om
debat vroeg vööi— een motie in stemming
werd gebracht, werd hem geantwoord, dat
dit een protest vergadering, een demonstra
tie was en dat op dergelijke vergaderingen
geen debat werd verleend. De debater ech
ter, zich liiet daarmee te vr.de stellend,
wees op den eersten eiseh der democratie:
REDE EN TEGENREDE. Ten slotte werd
na het ,aanuemen van de motie (op zijn
stem na) debat toegestaan.
Toen hij echter wilde aantoonen. op wei
kan grondslag het A. K. behoorde te staan,
nl. op zuiver anti-miütnrisiisehen en anti-imperialistisclien, werd hem dooi' presidente
het woord ontnomen. Ziel) alleen bij ^et
punt van Algem. K. (naar hun meening)
willende bepalen, werd ook dit h.rn niet
toegestaan. Den volgende debater, deels
aanvullend sprekende, werd 't woord niet
001 nomen, ook waaxscbiiikilijk omdat d*eze
niet zoo geschoold was als de eerste; en
dia het verwijt te hooren kieeg van jeug
dige onbezadigheid. Ook legde de beant
woord.-ter hem peosoonlijke. dienstweigering
in den mond, ofschoon door hei» met geen
woord daarover was gesproken, wel ^ van
massale algemcene dienstweigering.
Toen
bij dit bij interruptie herhaalde, werd hem
van politiewege gezegd, dat hij moest be
daren of naar buiten gaan.
Ook in dit geval z'en wij, evenals in
Utrecht,
(het geval Smit) dat de politie
aan
de demagogische
soc. (?) vrouwen
zeer goede diensten wil bewijsten.
G. en K.

Fabrieks-ongevaf.

ARNHEM.
Bezoek wan ivies Dienstweigeraars.
(C.) Donderdagmorgen half 10 arriveerden
alhier van liet" Huls van Bewarin-! te
Utrecht, P. van der Veen van Sneek en
A. Wijnstra van Gorredi.ik. Een tiental
geestverwanten en vrienden waren van
hun komst verwittigd en stonden aan het
station onze ,.boeven"' op te wachten.
Behalve deze groep van menschen, die
hun stille en toch hartelijke genegenheid
bewezen door „hun werk, hun werk
maar te laten'', stond daar tevens het
vervoermiddel van vromv Justitia. de boevenwagen. op hen ie wach'en, waarmee
zij naar het jusiitiegebouw g^hra'-ht wer
den om vcor dtn krijgsraad terecht te
staan.

Gistermorgen is een 21-jarig persoon,
werkzaam aan cene fabriek aan de over
zijde van het IJ, naar het Binnengasihuïs
vervoerd, daar hij bii het ooeneu wau ten

2 maanden militaire delen !e en 2 maan
den gevangenisstraf.
Hof werd aan bekloaiiden n:e* toege

Kinder-operette.

/

Hier ter stede is opgericht een Au.slcrdamseh Kinderoperette-Gezelschap, onder lei
ding van August Schilfer, die eenige door
hem speciaal
voor kinderen geschreven
werkjes met dat gezelschap denkt op te
voeren.
Voorloopig secretariaat:
le Jan
Steenstraat 211.

staan zich te verdedigen, aangezien de
.president meende, dat alsdan" propaganda'
gemaakt werd tegen het -militarisme. Wijnstra heeft daarop zijp. verdediging schrif
telijk overgelegd; terwijl van <ler Veen dit
weigerde,
Kolonel Land ' vröeg o.a. aan y^'n der
Veen, waiarom' hij hier in. hst i'and was;
li] kon toch naar. Amerika 'gaan, waar
lij _ niets niet het militarisme te maken
réd, terwijl hij ,wel de vóordeelep van
den Staat wilde genieten, doch niet de
verplichtingen wilde dragen. Welke voor
deden deze Staat der kapitalisten aan
het proletariaat verschaft, deelde hij ech
ter niet mee, wat bdi zeker niet over
bodig is, want de proletariërs zijn van
die voordeden, die de Staat hnin doet toe
komen. zich lang niet bewust.
Na deze rechtszitting gingen onze vrien
den onder geleide van een sergeajnt' en
twee soldaten naar het station, waar hun
intusschen een schaar van
getrouwen
wachiten En zoo was het ons vergund
om onze dappere kameraden nog eens
hartelijk de hand te druilen en nog een
wijle met hen samen te zijn in de wacht
kamer. Van der Veen en Wijjistra zagen
er opgewekt uit en het is zeker niet te
veel gezegd, wanneer wij a's onze over
tuiging uitspreken, dat zij de last, hoe
zwaar ook, door hun beginsel licht we
ten te dragen.
Van der Veen deelde ons ó.m. mede,
dat hii een brie! aan D. N. had geschre
ven, doch deze brief op order van den
directeur van het Huis van Bewaring
niet verzonden mccht worden. — Half
twee vertrok de trein naar Utireeht.

Voor ieder werd

ten

slotte oeëiacht:

K i n d e r m o o r d . — Het gerechtshof te
Leeuwarden heeft Donderdag bevestigd een
vonnis der Asser rechtbank, waarbij een
(51-jarige weduwe uit Peize werd veroor
deeld tot 3 jaar gevangenisstraf onder af
trek
der
voorloopige hechtenis wegens
moord door worging van een pasgeboren
kind, waarvan haar dochter was bevallen,
en dat zij eerst een heelen. d'ag zomler de
minste hulp naakt en vuil in een zinken
kuip had laten liggen.
De advocaat-generaal had 5 jaar gevor
derd.
O n t v l u c h t . — Ten politièbwreele te
Arnhem meldde zich deze week ten Itus
q&n, die vloeiend Duitsch em
Fransch
sprak en in September j.l. dank tij d?ze
taalkennis en vrienden ia Duitsèhland mei
succes een poging tot ontvluchting uit een
Duitsch gevangenkamp gedaan had.
Hij
vertelde, in Januari 1915 bij Lodï: in Po
len gevangengenomen te zijn. toen hij als
verkenner van het bij Lowiez teruggedre
ven Russische leger dienst deed. Na ge
bracht te zijn naar een kamp te Hammelstein en vervolgens naar een tweede in
Gotha, werd hij in Mei 1.1. naar Langensalza in - Thuringen gebracht, uit welk kamp
hij thans ontvlucht was. Hij had zich in
de cantine van liet kamp burgerkleeren ge
kocht! Daarna kmipte hij den draad rond
het kamp door op een oogenblik dat de
wacht werd afgelost en dus niemand dat
hoorde, en ging op weg naar Berlijn, waar
hij te voet en per trein reizende, zonder
moeite arriveerde. Dank zij zijn taalkennis
zag men hem voor een Duitsjher aan en
kon hij ab electricien werk vinden, terwijl
Russische en andere Eniente-vrieudcn hem
van kleeren, onderdak en geld voorzagen.
Na twintig dagen verveelde hem dit leven
en met een. gezelschap menschen, die naar
de Hollandsche grens vertrokken om daar
eten te krijgen, kwam hij zonder moeite le
Emmerik. Tusschen Emmerik en Elten wil
don Duitsche soldaten hem niet doorlaten,
maar hij wist raad en een sprong van een
brug, een zwempartijtje over een vaart,
bracht liem door de postenketen heen. Hij
sloot zich bij een bende op weg naar Hol
land zijnde smokkelaars aan, die hem sm

do grens bracht^ waar hij zich als '^nok
Dnitschè f
^de' J00t '!?
door d:>
LH..UCÜ9 grenswacht
dö^- gelaten,
"-»ram hij in Didam en vandaar in
-u^uein, waar bij in staat gesteld werd
om naar den Russischen consul te Rottetdam te vertrekken.

Scheepstijdingen.
AMSTERDAM. Aangek. 19 Oct. Handelskade: Prof. Buijs, s,,. Huil, steenk. ea
stkg.; 20 Oct.Scheldestroom, s , Se we.,
steenk. ; 19 Oct. : Sumatrakade : -Nias, 3.,
Java, stkg ; Jav'akade : Ilintang, s., Rott,
ledig. 20 Oct. Houthaven : Juno, s., NewYork, veevoeder; Zeeburgerkade: Leonora, s„ Neder.Cadix, hout.

„ Nederlandsche Stoomvaartlijnen.
Andijk, n. N.-York, 17 Oct. v. Kirltwall.
Billiton, n.A mvterdam, pass. 17 Oet, Gi
braltar.
Birmang, 17 Oct. v. Calcutta n. Java.
Gorontaloj n. Rott., pass. -17 Oct. Eioisterre.
Rombok, n. "Amst., 17 Ost. v. Saljang.
Menado* in. Bat., pass. 17 Oct. Sagred.
Nickerie, n. Amst., 17 Oct. v. Falmouth.
Oosterdijk, n. Rott., 17 Oct. v. Kirkwall.
Radja, n. Java. 17 Oct. to Lor- Marquez.
Zeelandia, n. Amst., 18 Oct. v. Fh'.mouth,
gaat om de Noord.

Binnenlandsche Havens.

IJMUIDEN. Aangek. 19 Oct.: Nias, e. Java
Biutang, s., Rott.- Prol. Bnijs, s., Huil;
Scheldestroom, s., Sunderland; 20 Oct.:
Leonora, s., Frcdcriksstad.
Vort. 19 Oct.: Boekelo. s., Goole; 20 Oct-:
Starling, s., Londen.
HARLINGEN. Aangek. 18 Oct.: Min. Tak
s.. Huil. •
NIEUWE WATERWEG. Aangek. 19 Oct.:
Amsteldijk, s., N.-York; Lupus, s., Beigen; Hercules, sleepb., Nieuwediep, mei
een marinebergingsvaartuig op sleeptouw;
Buitenzorg, s., Vlissjngen; - St. Annaland,
3.,
Newcastle;
20 Oct.: Hoogland, 9-,
Leith; Dirksland, s., Newcastle.
Yortr. 10 Oet.: Vaderland, Klugkist, Dieppe; Bintang, s., Amsterdam; Blenda, s-,
Gothemburg; Hercules, sleepboot, Nieuwe
diep; Tyr, s., New-Orleans-, Veglii3troom
3., Middlesbro';
Fortum,
s., Cardtff;
Waal, s., Hudikswall.

Buitenlandsche Havens.
Tembergen, 17
Batavier 6, 17
Breda, 17 Oct.
Luput, 9 Oct.

Oct. v. B.-Aires n. Rott.
Oet. v. Rott. te Tilbiry.
v. Havre n. Rott.
v. Rott. te Stavanger.

A D V E R T E N T I EN.
RUSTIGE

Gemeubileerde Zitkamer
met Kabinet GEViSAASD in een
frissche buurt, tegen 1 November a,s.
Brieven te richten Administratie van
„De Tribune", Amstel 85, onder letter K.

J. RADIUS

SCHOENMAKER,
Aib^rl Cufiistraat 42, A'dam,
Heeren Zooien en Achterlappen f 1.80
Mans
„ extra „2.00
w
Dames
„ ^
„
„ 1.25
Vrouwen „
„ extra „ 1,45
H
Kinderen „
„
„ naar grootte.
Buiten de stad :
met verhooging van porëfeosten en
onder rembours.
Aiks ml M gepend. - Senaaid 15 csnl Imojtr.

Lapjes onzichtbaar.
D e s gewenscht in één dag klaar.

GRAND THEATRE,
N.V, „T001IIEELVEfSE€aiSI3G".

HERMAN

HEVERMANS en

JAN MÜSCH.

ZONDAGMIDDAG, 2 UUR
Z O N D A G A V O N D , B'U U U R
en volgende avonden:

TROPENADEL

Indisch blijspel v. Van Wernieskerken.
VAN VLIET
JAN MÜSCB.
DE TANTE . . . MEVR, E. DE B0E8-V. RUK.
GEWONE AVONDPRljZEN.
PLAATSBESPREKING AANBEVOLEN.

itUIISTT fllSE
als eigen tanden

gelieitieite

BkMZmC&M DENTISTRY. DENTAL OFFICE

WILHELM1IIASTRIIA7 3!f DEN HAAG
BILLUICE PRIJS, LANGJARIGE GAïlAaSTiE.
BESLIST PÏJNLOOZE BEHANDELING
Partijgsjsooien beialen materialen prijs
EENIGE

INRICHTING

s
door

Ja Öa C£T Ofla

Pi*ijs 2 cent.

Franco p. p. 3 cent,

Een helder geschreven Ijracfiiire van 8 bldz,
Brochurenhandel S©c, Dem.
Kinkmli'aai 399',

3, J. BOS &Co<f

