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Burgerlijke Dienstplicht in Nederland. 
Parlementaire Kroniek. 

Zooals men weet heeft de minister vafl 
Landbouw, in verband met de selert o.ige-
lieven macbmistenataking, voorgesteld hectv 
te machtigen om zeevarendon tot inonstcrr n 
le dwingen. Do minister heett dat voorge-
eteld in d;n vorm van een aanvulling van 
een ander wetsontwerp, dat reeds in de af-
üoslingen d r Kamor is onderzocht. 

De commissie van rapporteurs wr.s eshter 
Van oond-el, dat een zoo gewichtig voor-
Btol niet zoo maar, tus eb en afdeelingson-
derzoek en öpeabaie behandeling mocht wor
den ingediend, en» zij s olde daarom een 
nieuw afdeelingsonderzoek voor. 

Met enige verbazing zagen wi}, da', dit 
voorstel werd bestreden door den lie r KHee-
rokoopor. Deze vond ge n nieuw onderzoek 
noodig ; het voora'.el van den minister wra 
z. 1- h el eenvoudig en moest zoo gauw 
mogelijk aigehanc'iefd wo den. 

Wij zijn van de sociaal-patriotten, en ze 
fcer van dezen grappenmaker O' d T lipn, 
veel gewond; maar dat zij zóó door h t 

.imperialisme bezeten zijn, dit ze het begin
sel van den burgerli jken dienstplicht et door 
wiïlan jaren met nog grooter haast dan de 
burgerlijke partijen zelve, dat is, ge'oovea 
wij, nog; niet vertoond. 

De heer Van Raalte moei tegenover d -
eea vurigen imperialist ds burgerlijke vrij-
hrid in bescherming nen ra, er op wij end': 

,,dat hi r achter zit e n be ïnsel van 
zoo wijde strekking.... dat kan leiden tct 
de invoering vrai een zekeien burge.lij-
ken dienstplicht". 

De heer Kle re' oopeT bleef e liter oppo* 
leeren, doch, teen de zaak in tt'.emming 
kwam, le'-.oorde hij tot... de voorstimmers 
voor een nieuw afdjelingsom'erzoek. Zoo 
Eiet men weer : niets is zoo veran-ïerlijk 
Blla de menseh I Of had <1 ; h er K. iamid-
dels sems een stille t-.reehtwijaing outvan-
«ea vaa zijn politieken ehef ? 

Huurcommissiewet» 

Van de sumèndeinenten van de* heer Mfti-
<!tels is er één aangenomen, namelijk dal tot 
schrapping van den duurteto slag van 10 % 
door de regearlng aan alle huise geaaren 
toegedacht. Dit is eao vermeldingswaa» d g 
succes, waardoor liet wetje misschien gean> 
al ta «rustig kwaad voor de arbeiders zal 
brouwen. 

De beide andere aiMttdeiuenteu zijn ver
worpen, zoodat dis wet slechts tot 1 Janu
ari iai6 t.rugg gaat, en de eerste 
huurprijs vaa nieuwe woningen ge heel naasr 
willekeur kan worden vastgesteld. 1'oor 
leze beide bepalingen wordt de beteckenis 
Van het wetje zeer beperkt. 

Ook het tt:i,oadaitem-Anker man, dat den 
nieuwen bouw geheel aan de willekeur dj 
bouwers wilde overlaten, is verworpen. 

Als • •n huurcontmissie van lOTdeel is, 
iat een huisbaas de huur onredelijk heeft 
£>jj,_adre\ en, dat hij woekerwinst heeft ge-
ëischt, kan zij niet all en oen lagere huur 
vaststellen, ii-Aar vordeien, dat het teveel 
betaa;dj wordt teruggegeven. Ue regeering 
voegde daar eshter bij, dat vrat vóór de 
indiening van het wetsontwerp (16 Octobec 
il.) te veel werd betaald, niet kan worden 
teruggevorderd. 

De regeering laat dus een deel van de 
varworven wceKerwinst in handen der huis
bazen. Da heer Mendels stelde voor, d ze 
beperking te laten vervallen: maar de 
Kamer verwierp zijn voorstel mot groots 
meerderheid. 

Eea ander belangrijk amendement van mr. 
Mcd ls we s op een leemte van het wets
ontwerp. Als een huiseigenaar door de 
hu ireonimissiu verplicht wordt, de huur te 
verlagen, kan hij zich op den bewoner 
•wreken door dezen de woning op t* zeg
gen. En wat dit bij den heersehendea wo
ningnood betoekent, laat zich denken. De 
beer Mendels stelde nu voor te bepalen, dut 
In zoo'n geval de huur alleen mag worden 
opgezegd indien de redenen daarvoor door 
de huurcommissie zijn gebillijkt. 

De minister bestreed dit amendement niet 
de bewering, dat in deze crisis gebleken is, 
dat de huiseigenaats ,,zeer schappelijke men
schen zijn" (hm!) en de liberale heer Jan-
nink vond, dat de verhuurder het recht 
inoest hebben om een gezin met veel kinde
ren, uit zijn huis te zetten. Of zoo'n gezin 
Dok een „reoht" heeft oni te_ leven en te 
tronen, kon dezen liberaal nist schelen, en 
pnct hem de meerderheid der Kamer (waar-
pnder ve'e liberalen en vrijeinnig-democra-
ien). dia het amendement verwierp» 

De verovering van het Socialisme 
IX. 

De propaganda. 
Hoe kan het proletariaat tot. macht ko-

rooi ? Hoe kan het die kennis, diat hel
dere inzicht, dat klassebewustzijn, die ver
standelijke rijpheid verkrijgen, hoe kan het 
die organisatie, die onbreekbare eenheid, 
die sterke zelfopoffering, die moreele rijp
heid verkrijgen, die noodig zijn om gees
telijk en organisatorisch bourgeoisie en 
staat te overwinnen 

Een endweegs geeft de gcschiedens ant
woord op deze vraag. Het proletariaat is 
reeds een eindje op den weg der groei
ende macht gestegen, en wij hebiben 
slech s te zien door welke middelen dit 
gebeurde. 

Hoe kwamen de arbeiders aan hei klaese-
bewustzijn en het maatschappelijk imzichl 
d a t  z e  - n u  h e b b e n ?  D o o r  e i g e n  
o n d e r v i n d i n g  e n  d o o r  p r o p a 
g a n d a .  

Eigen ervaring moei de grondslag zijn. 
Elke kennis, die van huiten af als een 
vreemde leering ingegoten wordt, kan wel 
van buiten ge eerd en nagepraat woeden, 
maar zit niet vast. Hoeveel te mear geldt 
dit voor een inzicht, dat het diiepste 
aenken en voelen van den menseh ver
vult ! Een nieuwe, alles doordringende 
levensleer — want dat is het socialistisch 
inzicht — kan slechts uit een, het ge
heele leven beheerschende levenservaring 
v e r k r e g e n  w o r d e n .  D e  s o c i a l i s t i 
s c h e  l e e r  i s  n i e l s  d a n  d i e  t h e o 
r i e  v a n  h e t  a r b e i d e r s l e v e n :  
zij is de theoretische samenvatting, de ver
klaring van de [evenservaring der milli-
oenen proletariërs. Daarom vooral is het 
zoo moeiliik, deze leer te doen door
dringen biij menschen uil andere klassen ; 
hun ontbreekt de praktijk, waarvan het 
sq:ialisme de theorie is ; maar daarom 
ook dringt zij zoo snel — betrekkelijk 
snel! — in die millioenen onontwikkelde, 
door allerlei vooroordeelen teruggehouden 
proletarierhersens in. Zij, weten niet veel, 
kunnen misischien nauwelijks leven —maar 
zij hebben beleefd, zij bele.ven nog 
alle dagen, wat de socialistische theorie 
leert. 

Natuurlijk zijn er hindernissen. De eigen 
ervaring, hce diep zij ook in het Jeven 
ingrijpt, is beperkt ; en reusachtig is de 
macht der overgeleverde denkwijzen. 

Moest iedter arbeider zelf uit eigen le
venservaring alleen tot socialistisch inzicht 
komen >— hoe weinigen zouden den weg 
dan vinden. .Maar dit is niet noodig. 
Menschelijke kennis is kollektief, is een 
p r e d u k t  v a n  g e m e e n s c h a p  p e l  i j  k e  
denkarbeid van de beste koppen van 
£en gesladit, dat weer op de inzichten 
van vroegere geslachten steunt. Wat uit 
•even, uitingen en daden der honderd
duizenden aan begrijpen in een honderd
tal bekwaamste koppen opgroeit, wordt 
door een tiental sdiandere denkers, ten 
slotte door enkele genieën tot een klare 
theorie omgevormd ; en deze theorie ver
heldert ineens het inzicht van de voor
aanstaanden dringt vandaar weer tot de 
massa's door — eenvoortdurend proces 
van wederzijdsche inwerking van praktiik 
en theorie. Ieder afzonderlijk arbeider 
v i n d t  z o o  i n  d e  s o c i a l i s t i s c h e  
theorie — zelf weer veelzijdig en zich 
voortontwikkelend met de maalschappij — 
de samenvatting van de levenservaring van 
zijn geheele klasse, tot nu toe. Fn. deze 
theorie wordt hem toegankelijk gemaakt 
door de propaganda. 

Propaganda is. strijd tegen de oude 
geestelijke machten, die de hoofden beheer-
schen. De maatschappij wordt lelkens en 
voortdurend nieuw en anders, maar de 
voorstellingen der mensdien passen zich 
slechts langzaam aan ; in ouda ziens
wijzen bevangen zien zij die nieuwe werdd 
als door een waas, en reusachtige denk
arbeid is noodig om het nieuwe te zien 
als wat het werkelijk ïs. Waar het kapi
talisme zjfn intree doet en alle ver
houdingen der menschen tot naakte prjis-
en winstkwesties maakt, zien de menschen, 
daarin patriarchale en midd'eneeuwsche ver
houdingen van h.°er en dienaar, van be
schermer en beschermede. van aanvoerder 
en volgeling. Of wel de denkwijze van 
de kleinburgerlijke armoede ziet in den 
kaoitalist niet den uitbuitér, die winst 
wil maken, maar den weldoener. Jtie de 

armein werk en dus brood1 verstaaft. De 
staat, die als sterke wacht het bezit be
schermt tegen mogelijke aanvallen der niet-
bezitters wordt door de oude kalvinisli-
si:he ideologie met een heilig waas om
geven als de „overheid", door God over 
de menschen gesteld, die dus eerbiedig 
hebben te gehoorzamen. Van liberale zijde 
zijde wordt geleeraard, dat deze organi
satie der bourgeoisie voor bescherming 
van de winstmakerij', de organisatie van 
de geheele natie, van all£ burgers is, dïe 
gelijk zijn voor de wet en gelijkelijk in 
vrijheid en eigendom worden beschermd. 
Al deze overgeleverde en aangekweekte 
voorstellingen verhinderen de arbeiders 
het werkelijk karakter van. het kapitalisme 
en den kapifalistischen staat te zien. 

De propaganda van hei,socialisme heeft 
ten deel, hun oogen te openen voor de 
werkelijkheid en hen zoo de oude voor
stellingen te leeren overwinnen- De ver
houding. van den arbeider tot diqi kapi
talist, het wezen en he doei der kapi
talistische productie, de meerwaarde, de 
strijd der klassen, de ontwikkeling van 
het kapitaal, de rol van dien staat — 
dit alles wordt, voortdurend gesteund door 
de eigen ervaring, in de prepapanda aan 
de arbeiders duidelijk gemaakt. Zoo groeit 
in hen het maatschappelijk inzicht. 

Maar niet, zonder dat er nog een fak-
tor bijkomt. De vreedzame school der pro
paganda bereikt alleen hen, die hooien 
willen; en de meesten willen uit zkh 
zelf niet, suffen voort in ; e dageliiksche 
iredmolen, die hen toch al uitput, wan
trouwig en geestelijk te slap en arm om 
zich in le spannen voor meer kennis. 
Maar dan komt de strijd, waartoe bittere 
nood, verslechtering van toestand, onder
drukking en ellende hen dwingt. D e 
s  t  r  i j  d  g r o e i t  o p  u i t  d e  n o o d ,  
e n  e e r s t  d e  s  t  r  i j ,  d  m a a k t  d e  
o o r e n  o n t  v a n k e i  i j  k  v o o r  d e  
propaganda. Zonder theorie of so
cialistische propaganda omspringen de kon-
flikten lusschen kapitaal en arbeid ; daar
door geestelijk .gewekt, vragen de airbeiders 
naar oorzaak en begrip en du begrip 
maakt de strijd weer bewuster ea opzet
te! ijker. De strijd brengt de hersenen in be
weging. spant de energie, doet verwachting 
opvlammen ; en naarmate het groote dc-el 
van den strijd helderder voor hun geest-
oprijst en in de arbeiders het vaste ge
loof groeit, dat het verwezenliikt kan 
worden, vindt de propaganda meer ge
opende harten en hoofden. 

De vakstrijd, waarin de ware verhou
ding van kapitalist en arbeider het eerst 
aan het licht treedt, vormt als het ware 
een eerste kursus in socialistisch maat-
schappijinzicht. Maar toch slechts een 
eerste begin-kursus ; men. ziet er den pa
troon, den patroonsbond tegenover zich, 
maar ziet. niet de geheele klasse, niet, hoe 
baar geheele kapitaal in al zijn geledin
gen werkt, niet de werking van de staat 
als machts-instituut. Daarvoor is noodig 
de politieke strijd, niet in den beperkten 
zin van parlementaire aktie, maar in den 
ruimen zin van strijd op elk terrein, waar 
de geheele bourgeoisie als klasse, als macht 
o p t r e e d t .  D e  p o l i t i e k e  s t r i j d  
s t e l t  k l a s s e  t e g e n  k l a s s e ,  
s t e l t  h e t  p r o l e t a r i a a t  t e ^ e n  
< 3 e  g r o o t e  o r g a n i s a t i e  d e r  
b o u r g e o i s i e ,  t e g e n  d e n  s t a a t .  
Slechts in deze oefenschool van strijd kan 
het leeren geheel te doorzien, hoe het er 
onder gehouden wordt ; kan het leeren, 
alie oude voorstellingen ie overwinnen. 

Deze ontwikkeling in inzicht gaat ech
ter niel; altijd geleidelijk voort; 'juist nu 
staan wij in een periode van terugslag. 
Hoe kwam die? De groepen, die socialis
tische propaganda voerden, zagen terecht 
de noodzakelijkheid in, om aan den politie
ken strijd mee te doen. Maar m de n e-
r i o d e  v a n  h e t  p a r l e m e n t a r i s 
me achter ons,. die de opkomst der bour
geoisie tot heers>±appii begelerldde, bracht 
dit deelneming aan den parlementairen 
strijd mee, dus het zich vormen tot een 
socialistische .,partij", die als konknrrent 
der burgerlijke politieke patrijen optrad. 
En nu mochten wij nog zoo vaak betoo-
gen, dat verkiezingen en pariemöntaire 
redevoeringen dienden, om socialistisch in
zicht tot de massa's te brengen, en de str'rd 
voor hervormingen ook alweer dit alleen 
als blijvend resultaat kon hebben •— toch 
was het onvermijdelijk, dat bij talloozen, 
leiders en massa's, de hervormingeln en de 
zetels doel veerden, de verkiezingen mid

delen voor dit doel, het stemmenwfcnen 
maatstaf van macht enz. Het is wel onbe
twistbaar, dat in de veertig jaren achter 
ons de politiek-parlementaire strijd der so
cialistische partijen enorm heeft bijdra
gen om inzicht in de maatschap"^" in het 
kapitalisme en de klasse-verhoudingen te 
brengen ; tot in de verste uithoeken van 
het proletariaat is een deel van die alge-
mecne verheldering doorgedrongen. Maar 
haar wezen als politieke partij bracht met 
zich, dat de sociaal-demokratische *vu1ii 
met deze verheldering niet verder dan tot 
een bepaalde grens kon gaan, en van daar 
at haar onmacht en weerstand tob verdere 
verheldering werkte tot domhouden der 
arbeiders. Van uit het gezichtspunt van 
politieke partij kreeg de socialistische leer 
een andere tint. Wij spreken hier niet van 
de reformistische propaganda, dat niet cle 
bourgeoisie de vijand was, maar alleen de 
reaktie, de jonkers, de kerkdijken ; daar
in zat zelfs geen greintje sodalisme meer. 

Wij bedoelen de leer, dat verovering van 
de s'aat het doel moest zijn, d.w,z. de 
heersclianpij van de sociaal-demokratie over 
den staat, waarbij deze staat zelf behou
den moest blijven. Zulk èen socialistische 
paitij kon aan de arbeiders geen helder
heid brengen over het wezen van dim staat. 
De oude voorstellingen, uit de eerste ja
ren dier arbeidersbeweging opgekomen, wer
den nu tot een belemmering, om de nieu
we maatschappelijke verschijnselen te door
zien. Terwijl het imperialisme onkwam en 
de macht van het parlement wijken 
moes* voor de nieuwe geweldige machten 
der kapitaal-monopolies, bleef de oude 
sociaal-demokratie steeds meer in gebreke, 
het maatschappelijk inzicht en het klasse-
bewustzijn der arbeiders te verheidteren en 
te versterken ; omgekeerd werd zij tot een 
werk'uig van direkt bedrog. 

Nieuwe organen moeten die teak over
nemen ; dan gaat het wer verder op
waarts. A. P. 

 
Onlangs heelt „Het Volk" beweert, dat 

de strijd van de S. D. P. tegen den uit
voer was te zoeken in antiphatjg tegen 
Duiischland. Het doel van de aktie voor 
verbod van uitvoer, beoogde de uithonge
ring van het Duitsche volk. Als men nu 
weet, dat door de invloed van de agrari
ërs in Duitschland, sinds 1894, de grenzen 
van dit land voor de invoer van Neder-
landsch vee gesloten waren, en er nadien 
meermalen door de arbeidersklasse in dat 
land, strijd tegen de vleeschwoeker werd 
aangebonden, dan kan men nagaan hoe 
zuiver het Volk de kwestie stelt. Het is 
er echter eenigszins anders mede gesteld. Nu 
zijn deze meer dan twintig jaren verbro
ken handelsrelaties, terwilie van het Duit
sche militarisme, en tot zeer groot voor
deel van de veefokkerij en mesterij ten 
onzent, met elkaar wederom zaken gaan 
doen. Waarom niet. Voor geld is alles 
te koop. Dat echter de S. D. A. P. met 
zijn gevonden ruilmotieven, een bewijsvoe
ring moest vinden, om er haar door niets 
<e verdedigen gedragslijn, mede goed te 
praten, is begrijpelijk. 

Vindt gij dit niet leuk glevonlden, en 
juist passend voor een machtige aanhang 
die ailes slikt? Haar politieke theorieën, 
buigen gewillig, voor een bultenlandsche 
kapitalistische macht, welke in eigen land 
terwilie van het belang van het groot
grondbezit, „in vredestijd," het Duitsche 
proletariaat brandschatte. 

Maar er zit nog wat adiler. 
Deze arbeiderspartij wil ook goede maat

jes blijven, met de burgerlijk politieke in
vloed in eigen land. 

Daarom heeft zij een aktie ontwikkeld, 
in zake het levensmiddel en vraagstuk, welker 
geraas eenige overeenkomst had, met het 
geluid dat een met lucht en erwten ge
vulde varkensblaas ten gehoore brengt. 
Meer leven zat er niet in haar aktie voor 
het arbeidersbelang. Als de maatregelen 
door de regeering, genomen hun schade-
li ike inv'oeden hadden achtergelaten, kwam 
zij napleifen. 

Voor de rest blonk zij uit in 
lute afwezigheid. Maar, eere wie eere 
toekomt, zij werkte achter de schermen 
Wat zij daar bedisseldien mag de inge
wijde weten. Voor hen die büiten de ge
heimnissen der onderhandelingen werden 

ling, de manke distributieregeling, en het 
geknoei bij den handel in levensmiddelen 
die eenig licht in deze duisternis ontsta
ken. En daaruit mag, met reden worden 
afgeleid, dat kaniarfraktie en raadfraktie's, 
een blijk van waardeering verdienen. Door 
haar Onverstoorbare kalmte was er b« da 
bepaling van de verkoopprijs der levens* 
middelen, een innige verhouding ontstaan 
lusschen belanghebbenden en tfargiermees. 
ters. Als gevolg van di't broederlijk sa
mengaan, was er prachtige speelruimte 
tusschen inkoop en verkoopprijs geko
men waardoor de winst van den tusschen-
handel aanmerkelijk grooter werd dan voor 
de oorlog. 

Een gedeelte van de duurte vindt dan 
ook zijn oorzaak hierin, dat veel tust-
schen kade en schip blijft hangen. Teveel 
zelfe. De S. D. A. P. roert z!ich niet. Er 
was een algemeene tevredenheid br' de 
bedrijfsgroepen, een zeer groote ontevreden
heid bij de consumenten. De S. D. A. P. 
is Oost-Indisch doof. Terwijl de energieke, 
ervaren bestuurders der bedrijfsorganisa.ies 
bezig zijn de plaatselijke autoriteiten te 
overtuigen van het goedf recht hunner prijs>-
eischen, de regeering monopolies in het 
leven roept, waar geen speld tusschen le 
steken is, blijft de vertegenwoordiging van 
de arbeiders onbewogen. 

Omdat ze zoo onbeirouwbaar of slecht 
is? Ik geloof het niet. 

Er komen bij een volbloed parlemen
taire partij,'zeer middelmatige kwaliteitea 
boven drijven. Door een jarenlangeoirou-
tine, wat u: ei, over dit on dat, aange
vuld dfocr eenige bespraaktheid, worden 
zij raadslid, lid van de provind'ale of van 
de kamer. Dan komen ze zender werke
lijke ervaring van het bedrijfsleren te 
hebïien opgedaan, tegenover de gladdek
kers der bourgeoisie te staan Ze hebben 
te strijden tegen een were d van bedrog. 
Door de velerlei burgerlijke belangen moe
ten zij een weg v:nden. 7e begriioen, 
dat als ze daar tegen moeten vechten, 
d'r waardigheid naar de maan is. Ze 
hebben dus te kiezen tusschen beginsel
strijd, en baantjesverlies. De illusie van 
hun jarenlang pogen is op het bereiken 
van een positie gericht geweest). Het *s 
d'r boterham geworden. Nou ja, ik ben 
het volkomen met v. d. Goes eens, dat 
in Iaa's-e instantie, de manier waarop 
iemand z'n brood verdienen moet, de 
daad regelt. En waar nu het behoud van 
het kamer- of raadslidmaatschap, van d# 
arbeidersafgevaardigde, en die extra bedrijfs
winst van den tusschenhandel paraüel lie 
pen. en het zwijgen der S. D. A. P.-eras 
goud waard was ten belange van oorlo<r$. 
ekonomie van het kleinbedrijf in Neder
land, daar heeft de vertrouwensman vaa 
de goedgeloovige arbeiders, een stoel in 
de hemel der antirevolutionaire winkeliers 
verdiend. Er zijn dus nog andere oorzaken 
te vinden voor hooge levensmiddelen^rij-
zen, dan hooge transportkosten en duuf 
voer. Gij kunt er gerust de onbenul li ra 
houding der S. D. A. P, bij tellen. 

Men heeft slechts te zoeken naar regee-
nngsprtjs vastgesteld bij de inkoop, en 
daarnaast te bestudeeren de maximum-priis 
op de kaarten voor de winkelramen, en 
je bent achter het geheim van dè smid. 
De regeering heeft als beginsel aangenou 
tnen, dat de bedrijfsgroepen als gevolg 
van de oorlogstoestand, niet ten ondier 
mogen gaan. Ik ben het er volkomen mede 
eens. Maar dat o.a. de boeren 33 cent 
als regeerings-prijs voor hun kaas ont* 
vangen, en de consument f 0.52 Jn de win
kel voor 'n pond betaalt^ daar is die vrouw 
van een loonarbeider of een onderwijzer», 
vrouw het waarschijnlijk niet mede eensL 

Er zijn meer voorbeelden.. Daaruit blijk* 
wat een slechte toeziende voogd, die & 
£>. A, P. bij de prijsregeling was. 

v. ft, 

In een van de politie te Amsterdam 
uitgaand stuk vonden wij, de volgende zin. 
snede, die wij meenen niet aan onzelezei* 
te mogen onthouden : 1 

„...dat met vrij groote stelligheid fg 
verwachten is eene — trouwens reeds hw 
getreden — toename van de krimlnallte^ 
onder de invloed van het samenwerken 
van tal van sociale en ekonomüsche £alN 
toren..." i 

Het is esen merkwaardige erkentenis vaq 
de ,,veredelende" taktoren van die oorlod 
in een land, dat notabene nog niet 

gehouden, waren het alleen de wiisbepa- aan de wereldoorlog deel neem* 



Een raadsel opgelost!
II. (Slot.)

FEUILLETON

Kinderen der ellende.

ALGEMEEN OVERZICHT.

dit ailes nu echter zoo is, waar 
je .tosea der taistojSé en van de logica zoo-
Óuiüc.yk spreken, hoe komt het daar, dat 
Kuijper ei alle consequente Imperialis
ten van ons land, daarvoor blind schijnen 
te zijn en toch maar voortdurend op het 
vperfide'' Albion afgeven, terwijl) zii 
Uuitechland dezelfde liefde toedragen als 
die patriotien ten onzent voor Frankrijk 
koesterden in de kaalste jaren der Re
publiek ? „ r 

Op die vraag geeit Ptaï. Van Hamel 
geen antwoord. 

Hij zegt: 
„Het valt nauwelijks aan te nemen, dat 

deze waarheden onder de voermannen uer 
Kerkelijke Pair tijm, waar Dr. Kluijper de 
ieioing" heeft, niet zouden worden beseft. 
Er moeten voor den Geallieerden haat en 
de Duitschland-liefde aan die zijde andere 
drijfveeren werken, dan het staatkundig 
nadenken, dat daarvoor slechts ondeugde
lijke argumenten biedt ! 

W  i j  ' h e b b e n  o n s  i n  d i t  z i e l 
k u n d i g  r a a d s e l  n i e t  t e  v e r 
diepen. Waarschijnlijk spelen de nauwe 
aanrakingen met Duitsche zendinggenoot
schappen en Duitsche bisdommen, vrees 
voor 't Fransche cngodisme en al te 
grooie verknochtheid aan de gezags:neo-
rieën van een Stahl, een groote rol. 

Doch waar de Professor met zijn dan
ken stilstaat, daar wensehen wij juist ver-
iier te gaan. „ .. 

En bij het licht, dat het hisiorisch-
aiaterialisme op ons pad werpt, is het 
waarachtig niet moeilijk, he z;elkunaig 
raadsel te verhelderen, waar Mr. \ian 
Hamel voor stil'blijft staan en waarin 
hij zich niet wenscht te verdiepen. 

Want in de eerste plaats weten wij, 
dat de partijen der rechterzijde voor een 
^root deel uit ,,kleine lui dm bestaan, 
en dot vooral de anti-revolutionaire partij 
de massa's hater kiezers uit de leringen 
van de kleine kapitalisten, de ambachts
lieden, de boeren en de visschers recru-
teert, die gedurende dezen oorlog door 
den uitvoer naar Duitsehland, ien bate 
van het Dui'sche Imperialisme, enorm 
hebben geprofiteerd. 

Dit is om zoo te zeggen de onmid
dellijke stoffelijke basis, waarop het ge
bouw der reehtsche pro-Duït?rhheid op is 
opgetrokken. 

Doch dat op de stoi.elijke basis der 
Oorlogswinst, der kleine, gemiddelde en 
grooie O.-W-, onze Imperialisten van alle 
gading, of ze anti-revolutionair ol roomsch, 
oud-liberaal of vrijtzinnig-democraiischziin, 
kortom, welke schakeeringen ze ook ove
rigens mogen vertoonen, de Theorie van 
een Pro-Duitsche politiek als noodzakelijk
heid voor het Nederlandsche belang hebben 
kunnen opbouwen, zöö opbouwen, dat er 
geen onderscheid meer ie bekennen valt 
tusscjign de meest consequente vertegen-
w<- -4gers uézer richting en - óe propa
gandisten van het Nieuwe, net Grootere 
i uitschland, aai heeft een diepere oorzaak 
•31 een wijder beteekenis. 

Het is — tallooze malen is het in 
Onze pers reeds uiteengezet — omdat de 
meerderheid der Nederlandsche Imperialis
ten van het begin van den oorlog af 
s l e c h t s  i n  e e n  z e g e p r a a l  v a n  h e t  
D u i t s c h e  I m p e r i u m  e f e n  w a a r 
b o r g  h e e f t  g e z i e n ,  d e  m o g e 
l i j k h e i d  v a n  h e t  B e h o u d  d e r  
N e d e r l a n d s c h e  o v e r z e e s c h e  
b e z i t t i n g e n .  

Valsch of niet, dat is de theorie, d.i. 
de verklaring van het zielkundig raadsel, 
naar welks oplossing een ook-Imoerialist 
als Prof. van Hamel thans na 30 maan
den oorlog nog zegt te vcrschen. 

Kuijper en alle andere Imperialisten 
gaan daarbij, min of meer bewust, uit 
v;n dezelfde praemissen als Prof. Van 
Haiof ook. Maar... zij redenecren iets 
verder en iets juister. 

Zii redleneeren, dat Engeland, ja onge-
twüSetó, belang heeft bij een voortbestaan 
v , een onafhankelijk Nederland'. Evengoed 
nïs het belang heeft bij het voortbestaan 
van een niet aan Duitschland onderworpen 
België. Maar ook, dat Engeland, of
schoon het redtaen kan hebben — en mis
schien gedurende dezen oorlog heeft — 
3m ons land en onze bourgeoisie ook het 
bezit van Indië te waarborgen, dl e z e 
garantie en dat behoud toch nooit 
heeft gemaakt, nooit kan maken tot een 
der axioma's van zijn wereldpolitiek. 

Een axioma, een grondbeginsel der En-
gelsche wereldpolitiek m.a.w. is wél, dat 
de tegenover Engeland liggende kusten der 
Noordzee niet in het bezit zijn van een 

Autobiografie van een polderjongen-
door 

PATRICK MAC GILL. 
(Geautoriseerde Vertaling. — Ge;n recht 

van overname zonder toestemming van de 
Redaktie). 
5) 

Toen ik t&n jaar oud -was, verliet ik de 
•dhool, ik; was pas in het derde boek. Dat 
ging zoo. Op een dag, dat we plaatsen 
jnoeBten aanwijzen op de wereldkaart werd 
de meester wakker en omdat het heet was, 
was de man in een sieclit humeur-

— Wils Corsica aan, Dermod Fti.tim, zei 

had niet de minste notitie tot welk 
•werelddeel Corsica behoorde en beurt om 
beurt keek ik verlegen naar den ji e sier 
«I de kaart. Ik vermoed, dat hij schik had 
tal mijn verslagenheid, want hij staarde me 
lang stilzwijgend aan. 

— Dermod Flyim, wijs Corsica aan, 
b«rbaal<l« hij. 

• Ik weet niet waar het ligt, antwoord

machtig, laat siaan van een overmachtig 
Vastelandsch Rijk. 

Voor dat axioma heeft het Wereldoor
logen gevoerd en voert het diezen We
reldoorlog. 

Maar de gang der wereldpolitieke ont
wikkeling kan zoo zijn, dat het belang 
van het Britsche Rijk meebrengt, dat Ne-
derlandsch Indfé niet langer in de macli-
telooze handen der Hollandsche bourgeoi
sie blijit. In wiens handen dian wel, zij 
daargelaten. Doch in ieder gesval niet in 
de handen van den machiügien mededin
ger op het Vasteland van Euiwa, of die 
nu Frankrijk is — zoc-als in het begin 
der 19e eeuw het, geval was —of Duitsch
land, in de jaren 1914 en volgende. 

Dat weten onze Hollandsche Imperialis
ten. Dat weet Abraham Kuijper. Dat heeft 
Van Heutsz pas weer uitgesproken in zijn 
groote rede op het Congres der Vrij
liberalen. Daarnaar handelt de N. R.Ct., 
al zegt zij het niet openlijk. 

In een overwinnend, een overmachtig 
D u i t s c h  I m p e r i u m ,  e e n  I m p e r i u m ,  z o o  
m a c h t i g ,  d a t  h e t  t e g e n  e l k e  
c o a l i t i e  v a n  M o g e n d l h e f l e n  
v o o r t a a n  z o u  z i j n  o p g e w a s 
sen, zien die zelfde lieden de eani-ge 
mogelijkheid om Indië te .bt hcudien, te 
beveiligen, zij 't dan ook dat hun land 
in Europa daardoor in dezelrdfe mositie 
ten opzichte van Duitschland zou moeten 
geraken als de Bataaf sche Republiek en 
het Koninkrijk Holland in de eerste jaren 
der l9e eeuw ten opzichte van Frankrijk. 

Zulk een overmachtig Duitsch Imperium 
zou inderdaad de beschermende hand over 
Indië kunnen uitstrekken, zelfs tegenover 
Japan, zelfs ten koste van een laatste 
poging van Engeland om die continentale 
overmacht te breken, waarbij ons land 
in Europa dezelfde diensten aan het Duit. 
sche Imperium zou moeten bewezen als 
de Bataiafsche Republiek het Koninkrijk 
Holland of de Departementen van het in
geleide Holland aan het Fransche Piik in 
de jaren 1795—1813 moeien bewijzen. Dit 
is de oplossing van het „zielfcundS? raad

sel" 
sche 

volgens de 
wetenschap, 

methode 
van het 

der prcietari-
Marxisme. 

Maar er is een ander raadsel, een moei-
'ijk ojj, te lessen raadsel, waarvan wij de 
oplossing uiterst gaarne eens zond® ver
nemen van Prof. van Hamel en andere 
Nederiandsche inteilectueelen, geleerden en 
journalisten, die tot de minderheid behoo-
ren, de minderheid, die wel degelijk voort
durend schrijft, spreekt en waarschuwt 
tegen een Duitsch gevaar. 

Ook deze Imperialisten wensphen met 
heel hun hart en heel hun ziel, een be
houd van het Nederlandschei Imperium. 

Hoe echter — dat is ons eeen raad
sel — hoe stellen zij zich de mogelijk
heid van het behoud dlaarvan voor, wan
neer de Nederlandsche Regeering niet on
der de beschermende vleugelen van den 
Groot-Duit&chen Adelaar kan kruipen ? 

Wanneer zij dit niet kan, omdiat de 
Groot-Duitsche Adelaar zijn pennen en 
zijn klauwen verliest, zoo ongeveer als de 
Fransche Adelaar in 1813. 

Of wanneer de Nederlandsche Regeering 
een politiek van werkelijke neutraliteit 
voerde de geen rekening hield met de 
kansen van het behoud van Indië ? 

Van Hamel, de geleerden en politici der 
„Vaderlandsche Club"' en dergelijken 
wenschen evengoed als Kuijper, Van Heutsz 
en de N. R. Ct-, dat ons volk desnoods 
zijn bloed bij stroomen zal laten vloeien 
ter wille van het behoud der Indische 
dividenden. 

Doch, al hebben zif den treurigen moed 
dezer overtuiging, een andere meed ont
breekt hun : de moed, die de Kuijlpers, 
de Van Heutsz'en en dergelijken bezielt 
van namelijk te zeggen : terwille van de 
Indische millïoenen ben ik bereid nHes te 
offeren : niet alleen het bloed der volks, 
maar ook de zoogenaamde onafhankelijk
heid, die in het tijidvak van het Imperia
lisme toch nog slechts een Fata Morgana 
kan zün. v R 

DE O O R L O G. 

Wie h-eafieess düplassaatieke 
owemj'iniug behaald? 

Het naplcitea over de vredesnota's, die 
smds 12 Uec. j.1. niet van de lucht zijn 
duurt nog zoowat voort. Maar liet schijnt 
te verllauwen. 

Kenmerkend is daarbij het feit, dat hél 
uiterst moeilijk, ia zelfs cgmlijk in :t ge
heel niet is vast te steilen, wie van ce 
be.de Coalities nu eigeinüjk een dip.ojna-
tieke overwinning hee t behaald. 

Een diplomatieke overwinning, dat wil 
in het huidige tijdvak, in den tijd van het 
Imperialisme zeggen, dai: een bepaalde zet 
op het politieke schaakbard een regeering 
èn -tegenover de groote massa der publie
ke opinie in het eigen land èn tegenover 

neutralen, om wier opinie ctf macht 
men zich bekommert, in een vooröeeliger 
positie plaatst. 

Is het nu mogelijk om dat te conslatee-
ren betreffende de gebeurtenissen der laatst 
verloopen weken ? — 

L>e üui.sche voorstellen —wij spreken 
VOCT 't gemak van Duitsche, maar we be
doelen die van DuitsJhland en bondgenoo-
ten — van 12 Dec. betekenden een vre
desmanoeuvre. Daarover is geen verschil 
van meening mogelijk. Maar is de Duit
sche Regeering nu, na al heigeen er in de 
sinds dien verloopen maand gebeurd is, 
sterker komen, te staan tegenover de volks
massa's in het grootere Duitschland? 

Op het eerste gezicht schijnt het zoo. 
Wanneer men het orgaan dier sociaal-

patriotten de ..Vorwarts" gelooycn wil, 
is het b.v. zeker het geval. 

Oe correspondent der N. R. Ct. ie Ber
lijn — een betrouwbare btron in dit op
zicht resumeert hetgeen dit blad schrijft, 
als volgt: 

„De nota van onze vijhndsn zegt heel 
oprecht, waarom een vrede nog niet mo
g e l i j k  i s .  D e  c e n t r a l e  m o g e n d h e 
d e n  m o e t e n  b e r o o f d  e n  u i t g e 
p l u n d e r d  w o r d e n  e n  t o t  d a t  
d o e l  m o e t  m e n  h e n  e e r s t  o v e r 
winnen. Men verlangt van de centra e 
mogendheden geenszins, dat zij nu reeds de 
eischen nopens het oorlogsdoel van hun zij-
andten als vrod .«voorwaarden aannemen, 
want zulke eischen stelt men alleen aan 
een vijand, wiens hoofdsicden men bezet 
heeft en wiens weerstandsvirmogen hope
loos gebroken is. Be nota aan Wüswa is 

de ik knorrig. 
— Ik zal je krijgen, bralde hij en pakte 

mij bij de oor en en trok er liard aan— 
De pijn ergerde me; ik werd nijdig en 
wist nauwelijks wat ik deefi. Ik zag zijn 
oogen in de mijne branden. Ik hiel de 
kaartenstok boven mijn koofd en sloeg hem 
Vlak op zija gezicht. Een rood© striem 
liep langs de zij van zijn neus en ik durf
de er niet naar kijken. 

— Dermod Flynn heelt de meester dood
geslagen! riep een klein meisje, dat Nora 
Kyen heette en die in dezelfde klas zat 
als ik. 

Ik was bijna zeker, dat ik hein ver
moord hald, want hij was tegen den muur 
op den grond gevallen zonder een woord 
te spreken en bedekte zijn gezicht met 
beide handen. Een oogcnblikje keek ik 
naar hem, toen kreeg ik mijn pet en ging 
er van door. 

Den volgenden dag was de mee. ter, be
halve de roode striem op Zijn gezicht, zoo 
goed als ooit. Maar ik ging nooit wc t naar 
scihool. Vader geloofde niet in boekenge
leerdheid en dus stuurde hij me uit wer
ken bij de buren die hulp verlangden in 
den zaaitijd of bij den oogst. Mijn loon was 
zes stuivers daags en hot werk op t land 
stond roe beter aan dan het sehociwer.:. 

Als Ik later de leerling-en op straat te
genkwam, zeide ze tot dkaar: — iwjk, 

er dus ver van af, een vredesaanbod te 
w e z e n ,  Z i j  i s  e e n  n i e u w e  o o r l o g s 
v e r k l a r i n g  m o t  o n b e g r e n s d e  
veroveringsoogmerken. Aan de 
bereikbaarheid van die oogmerken kan men 
ook aan den anderen kant niet gelooven, 
maar, terwijl reen onbekommerde zekerheid 
van de overwinning ten toon spreidt en 
matelooze eischen stelt, gelooft men, Duitsch
land en zijn bondgenooteu vrees te kunnen 
aanjagen. Men vergeet daarbij, dat de toe
geeflijkheid van de Duitsche regeering in 
den wil van het volk zijn grens moet vin
den, dat na zulke namelooze offers en 
zulke geweldige ilitaire successen niet zou 
kunnen dul<fe%- dat Duitschland zonder 
dwang in de rol van den overwonnene 
k o m t .  H o e z e e r  d e  g r o o t e  m a s s a  
v a n  h e t  D u i t s c h e  v o l k  h e t  g  o e f t -
k e u r t ,  d a t  d e  D u i t s c h e  r e g e e 
ring met het succes van de ver-
d e d i g i n g h a a r  o o r l o g s d o e l  a l s  
b e r e i k t  b e s c h o u w t ,  t o o h  v e r 
l a n g t  z i j  e v e n z e e r  d a t  h e t  s u c 
c e s  o n v o o r w a a r d e l i j k  g e h a n d 
haafd wordt en voortgezet. Hier 
in Duitsehland heeft men de vraag bespro
ken, of het niet beter geweest zou zijn, 
als ook de Duits he regeetring haar oor
logsdoel bekend had gemaakt en is be
weerd, dat de regeering slechts eem program 
zonder inlijvingen had behoeven te ontwik, 
kelen, om een vrede zonder overwinnaar te 
v e r k r i j g e n .  D e z e  b e w e r i n g  k a n  n a  
de nota van de tienvoudige en
t e n t e  a a n  W i l s o n  n ï e t  m e e r  
s t a a n d e  g e h o u d e n  w o r d e n .  D e  
I>uitsche Tegeering heeft duidelijk genoeg 
ge-zegt1, hoe zij over inlijvingen denkt en 
men kan stellig niet aannemen, dat de vre
desonderhandelingen, indien de vijïmd cr toe 
bereid ware geweest, op haar verover
ingsplannen schipbreuk ge-eden zouden heb
ben. Onze vijanden keni5en en kunnen 
daar niet aan twijfelen, maar zij hebben 
de terughouding van Duitschlnnd en van 
zijn bondgenooten met zooveel te grootere 
vermetelheid vergolden. Een nog duidelijker 
afstand doen van inlijvingen zou op 'zijn 
bnogst tengevolge - gehad hebben, dfttdevij-
r cl verklaard zou hebben: Duitschland ziet 
nu in, r'at het zijn overwinningsoog» erken 
niet verwezenlijken kan, en dus is de beurt 
aan ons, om de onze te verwezenlijken. 
De entente wil geen vrede zonder over
winnaar en overwonnenen, maar zij wil 
Duitsehland overwinnen en wel zoo ter
dege, dat het den vrede „tot eiken prijs" 
aanneemt. Dat is echter iets, wat geen 
sterveling ln Duitschland wil". 

Men ziet: tot zelfs in de wocixlenkeus 

— een nieuwe oorlogsverklaring — is er 
bier overeenkomst tusschen het orgaan van 
Scheidtenann en dat in de Witte die With-
fetraat. tn dc Vorwarts laat geen twijfel, 
ol' zij acht de positie der Centrale Pegee-
ringen dpor de openbaarmaking van het 
antwoord der Tien aan Wilson versterkt. 

De spreekbuis (ter Duitsche Regeering, 
de correspondent van het groote holland
sche blad te Berlijn, laat daaromtrent 
trouwens ook geen twijfel. Want in een 
brief uit Berlijn, dato 13 Jan. zejgt hij, na 
geconstateerd te hebben, dat men toch wer
kelijk tot eeen andfere conclusie kan ko
men, dan dat de (egenstandlers van Duitsch
land de dleur van dein Vrede met een don
derenden siag in het slot hebben gewor
pen — hetgeen ook de Opperste Krijgs
heer constateert in zijn jongst, harts
tochtelijke ontboezeming —: 

„Bij de voortzetting zijn de Centrale 
Mogendheden op een belangrijk punt in 
tiet voordeel, tlun voljcefn is niu die vol
strekte overtuiging bijgebracht, dat zij niet 
kunnen ophouden. Hier in Duilschland 
ten minste kan men niet meer zeggen, dat 
nog twee groepen tegenover elkander staan. 
De eischen der Entente 'klonken voor het 
Duitsche volk zoo onwerkelijk, dat het er 
ternauwernood nog de aangekondigde sen
satie in kon zien. Men meirkt het aan de 
betrekkelijke stilte in de Duitsche pers. 
De proclamatie aan het volk is wel het 
hartstochtelijkste, wat er verschenen is. De 
Al-Uuitschers schetteren niet, maar glun
deren veeleer. Er is hun meer geluk we
dervaren dan zij hadden durven hopen. 
Het volk vindt dit alles vreemd, eii zet 
zich zijn gedachten aan vrede weer uit 
het hoofd. Van de Entente begrijpt men 
nies. Het zou iemand nu moeilijk vallen, 
een man op straat duidelijk te maken, dat er 
nog menschen met verstand zitten in de 
vijandelijke kabinetten.'' 

Verder schrijft hij dan. dat velen zich 
al gewend hadden aan de gedachie den 
oorlog als iets half-afgedasns te beschou
wen, doch dat het Manifest «teil Entente 
de schok moet zijn, die over alles lieen 
helpt. ,,Men voelt zich belegerd dooreen, 
meedoogenloozen vijand. Men weet, dat 
hij ondenkbare offers wil." Over dte oor
logsdoeleinden mocht van ,,hoogerhand'" 
nooit worden gesproken, ju st om de ver-
overingsfantasie een domper op te zetten. 
(Men weet in tusschen, dat dat niet veel 
heeft gebaat, v. R.) Maar die man op 
straat, of, zooals de correspondent- schrijft, 
de „goede lieden" staan dan ook over 
het sluk des te erger te kijken. ,,Als zij, 
erover gaan nadenken, lijkt het hun onge
veer als een Ondergang vafci de wereld." 

Als men dit zoo leest — en. wij nemen 
aan, dat de man de stemming, voor zoo
ver hij die kan waarnemen, namelijk in 
de burgerlijke en sociaal-patrio itische se-
lederen, vrijt goed weêirgeefi^ ,— idan 
schijnt het ook al niet erg twijfelachtig, 
of heel het diplomatieke spel oer laatste 
maand is een voordeel geweest voor de 
Centralen, bij name voor de Duitsche Re
geering. 

Maar... leest men dan de pers-uitingen 
van de andere zijde, de Engelsche, Fran
sche, Russische, — voor zoover ze hier 
doordringen — en een goed deel der Ame-
rikaansche pers, dan is het precies an
dersom. 

Dan heeft niet de Duitsche Regeering, 
maar hebben haar tegenstanders een di-
p'omatieke overwinning behaald. 

Typeerend mag in dit opzicht een uiting 
van een zoo ,,gematigd" Engelsch blad 
als de „Manchester Guardian" genoemd 
worden, een blad, dat met „Daily News" 
en andere links-liberale organen onmiddel
lijk na het verschijnen der Duitsdhe voor
stellen van 12 Dec. er op aan heelt ge
drongen om toch vooral niet zoo maar 
botweg die voorstellen af te wijzen, zoo
als de uitersten Imperialisten wilden. 

Dit blad noemt de manier, waarop het 
thans geloopen is, voor Duitschland een 
diplomatieke ramp. Het bedoelt hiermee 
de gelijktijdige verschijning van Duitsdi-
knd's antwoord op de nota der Tien van 
30 December en de antwoord-nota op 
Wilson's nota. 

Het blad schreef: 
,,Ue Uuitfeche nota was blijjkblKH" ge

schreven ter weerlegging van de nota der 
Geallieerden aan Amerika, maar in de 
onderstelling, dat. de geallieerdien' bang 
zouden zijn, om hun voorwaarden mee 
te deelen. Duitschland's indrukwekkend 
aanbod om zijn voorwaarden op het aller
laatste oogenbirk, dat mogelijk is, bekend 
te maken, werdtt openbaar gemaakt op dien-
zelfden dag, dat de geallieerden hun wer
kelijke voorwaarden aangeven. Dat is een 
diplomatieke ramp." 

En na een enkele ongelukkige uitdruk

king in de nota der Tien gekritiseerd 14 
heboen, verklaart het blad, dat er overi
gens niets in staat, waar Amerika gezwaai! 
tegen kan hebben . 

De commentaar, die de Engelsche Re* 
geering (Balfcur, de nieuwe Minister vani 
Buitenl. Zaken) thans aaji Wilson blijkt» 
te hebban, gezonden ter toelichting, waar-i 
om Engeland absoluut geen vredel kan 
sluiten zonder de „waarborgen" d|ieind& 
Nota der Tien worden genoemd, gaat uit1 

van dezelfde idee. 
Het komt dus hier op neer. , Datgene, 

wat in Duifethland en biij1 de Centralen 
b e s c h o u w d !  w o r d t  a l s  e e n  v o o r d e e l  
van de antwoord-noia aan Wilson^-een! 
voordeel voor de Certtraleni namelijk ^ 
het noemen van de vredesvoorwaarden dier 
Tien, dat wordt bijna eenstemmig dooff 
de pers der tegenstanders van de Centra
len juist tiesichouwd als een voordeel voor 
de „Geallieerden". 

En men schijnt in Duitsichland niet op 
ue geuaente te komen, dat het) Vocfr de 
Tien toch zeer goed mogielijk zou zijn 
geweest hun buitensporige vredesvoorwaar
den niet te noemen. Ze hadden dan, 
evenals Duitschland zelf, op Wilson's nota 
maar ontwijkend hoeven te antwoorden. 

W ij kunnen natuurlijk niet aannemen, 
zooals de Duitscher op stralat, diat alle 
staatslui van de Tien hun verstand kwijt' 
zouden zijn. 

En de eenige conclusie, die wij uit dit 
alles kunnen trekken, is een nieuw bewijs, 
welke ontzaglijk diepe geestelijke afgron
den er door een Wereldoorlog tusischen de 
volken zijn gegraven. Want wij nemen in
derdaad aan, dat „men" ;— die groote! 
massa — in Duitschland eenvoudig ver
stomd heeft gestaan over de vredesvoor
waarden der Tien. Maar op precies de
zelfde manier staat „men," b.v. in Eng»* 
'and verstomd, dat de Duitschers de vre
desvoorwaarden der Entente, die immers 
zoo redelijk en zoo gematigd schijnen 
voct de Engelschen, niet met blijdschaj 
ris basis van onderhandelingen wil aan. 
vaarden. 

„Men" vergeet, dat de volken niet pes 
referendum en nadat hun de zaak kalm 
en ernstig onder de oogen is' gebracht, er 
over kunnen beslissen, of zij op die voor
waarden willen onderhandelen. Maar dat 
de machthebbers aan weerszijden nog al
t i j d  c l e  m i d d e l e n  h e b b e n  o m  h u n  i e t s  
ergers te döeb vreezen, dafci zelfs de 
voortzet ing van den oorlog is. 

Wat is dat ergere ? 
Voor Duitschland geeft de „Vorwaris" 

hel aan : he' is de ineenstorting van hel 
nu opgebouwde Imperium. Want zelfs de 
Vorwarts kan zijn lezers niet wijsmaken, 
dat het zou gaan om het behoud van 
Duitschland, van het Duitsche volk. 

Voor de anderen is het i n hoofd
zaak de vre?s, dat een voortbestaan van 
dit Imperium alle omringende groote Sta
ten binnen a/zienbaren tijd de verschrik
kingen van een nieuwen oorlog zou bren-
gen. 

Bij beiden is het een gemis aan geloof, 
en inzicht in de mogelijkheid, dat na de 
verschrikkingen, die het Imperialisme thans 
over de wereld heeft gebracht, de spoedi
ge omverwerping van het Kapitalisme, do 
sociale Revolutie mogelijk zou zijn,. 

Ue burgerlijke pers kan natuurlijk niet 
inzien — en al zag ze 't thans in, dan 
zou ze 't niet zeggen — dat het gemis 
aan levoluiiccnair, aan socialistisch ge
voel, geloof, en inzicht bdj de groote mas
sa s de groote, dë alles overwegende oor-
zaak is, dat de oorlog wordt voortgezet. 

En zoo is ook alleen op 't eerste ge
zicht onverklaarbare tegenstrijdigheid te 
begrijpen, dat een maand van vredesgtj-
praat, van vredesnota's, van vredesartike
len in tienduizenden bladen en milliardep 
van exemplaren, tot het resultaat heeft ge
leid, dat de regeeringen en'hun helperë 
zich in de beide groote vijandige kam
pen beide het voordeel toeschrijven , dat zii 
een diplomatieke overwinning hebben be
haald! 

Een diplomatieke ove-rwinning. d.i. een 
overwinning op hun e'gen, volken. Weer 
zullen thans ongehoorde inspanningen van 
alle krachten ep de slagvelden, in delcoo-
giaven en in de munltie-fahrieken worden 
gevergd; weer zullen ontelbare levens moe 
ten worden vernietigd, eer de werking de-
zer vredes-manoeuvre voorbij is. 

En het zal van de resultaten van dis 
krachtsinspanning in de komende lente af
hangen, in welken vorm de volgende vre. 
desmanoeuvre op touw zal worden rezet 

Nog hebben de Centralen hun „vredea 
voorwaarden niet genoemd. Het is na 
lu j.rlijk nog mogelijk, dat zij ze op zeke. 
ren dag ptibiiceeren. Dat zou dati een vol. 
gende stap zijn. v. R. 

daar heb je Dermod Flynn, die den mees
ter op zijn gezicht sloeg toen hij nog op 
school was. 

ik was altijd erg trotsch op mijn daad, 
als ik ze dat hoorde zeggen. Het was ern 
heel diing voor een jongen van mijn leef
tijd, otm een man te slaan die viermaal 
zoo oud was al? ik. Zelfs andere jongens 
ha-iH -n het over mijn daad en wat meer 
was, ze prezen mijn mopd. Zij wa-en zelf 
op school geweest en de proef was hen 
niet bevallen. 

Als ik nu Corsica ei d" kaart zie, <lenk 
ik nn<? aan de onde me:s:er Dtver en de 
dagen die ik onder hen doorbracht in de 
school van Glenraornan. 

IV. 
D e  e e u w i g e  s t i l l e .  

Ik was zooivat twaalf jaar, teen Daan, 
mijn jongste broertje, stierf. Het was mid
den in den winter, en hij maakte een 
sneeuwpop voor de deur, toen hij plotseling 
klaagde over pijn in de kesl. Moeder stop
te hean in bed en gaf hem heetemelk te 
drinken. Naar den dokter stuurde ze niet, 
want er was geen geld in huls om de re
kening te betalen. Daan lag <len boelen 
avond in bed en verscheid ne bmrrli'i kw'a-
nvn hem be^öeken. T©gen Tnid'VTSiacht 
werd lk naar bed gestuurd, maar voordat 

ik ging, hoorde ik dat vader aan moeder 
vroeg, of ze dacht dat Daan deo morgen 
nog zou halen. Ik kon niet slapen, maar 
bleef in bed wachten en bad de Heilige 
Maagd, om mijn broertje te sparen. De 
nieuwe maan, scherp als een sikkel, keek 
door het raam van mijn kamer, toen moe
der aan mijn bed kwam «bi me te zeggen 
dat ik op moest staan om Diaan een laat
ste zoen te geven. Ze wendde haar ge
zicht af, terwijl ze sprak, ik wist dat ze 
huilde. Mïju broertje lag in bed, staarde 
met wijdopen oqgen naar den zolder. Op 
zijn aangezicht lag een rood blosje en het 
ademen deed hean pijn. Ik boog me over 
hem en kuste zijn wang. Ik was bang en 
do kus brandde als vuur op mijn lippen'. 
Met zijn drieën bleven Te staan en vad r 
spreide wijwater door het heele nertrek. In 
eens zat Daan Toebtop in bal en groep 
zich yast aan de dekens- Ik had graag de 
kamer ?atge;loopen, maar voder hield me 
tegen. 

Vader boog over het bed en vroeg : 
.,lleb je wat noodig?" marar er kwam geen 
antwoord. Broertje viel terug op het bel 
en zijn gezicht werd he^-1 wit. 

— Arme D.^an Is dbod. zei vader de 
tranen, rolden uit zijn oogen. 't Was voor 
de eerste keer dat ik l e» sax hnilen e i ik 

j "fond 'het hesl. vrecir Vo'der gin-r hel vcr.-
i ster ouenen om de ziel van het broertje 

naar den hemel te latei gaan. 
— Alles is in Gofls hand, zei ze. Dt 

Heer heeft gegeve*, de Heer heeft genomen. 
Langen tijd was het stil in de kamer. 

Varter en raceder srhre'den, en ikwaabang 
voor iels wa<t ik n'et begrijpen kon. 

Komt Daan i , nooit terug'? vroeg ik. 
— Stil, schatje ! ;<ei moeder. 
— Het zal ee nee e'oei geld kosten om 

de arme jongen te begraven, zei -vader. Het 
kost aardig wat c n se groot te branden, 
maar het is een beroc d werk als er 'e e:n 
afgenomen wordt. 

Ik had eens er, oude vrouw ziei 1, eg ra
ven, „Ouwe Kar", het : edehvijf. 

Jaren lang lud *« laucs den weg narr 
Glonmornan gelw eo om flesschcn en vod
den te verzamelen, die ze met zegeningen 
betaalde en na 'erlr w! voor stuivers ver-
kocht. Omdat jer; eld en schonkig waa 
en een bnnrd 1 al als een man, zei leder
een, dat ze eer h:ke was. 't Was zomer 
toen Ouwe Nan stierf, en tv.ee dage i lat:r 
werd ze uw 't ' erkhof gebracht. Ik s-)ij-
beide van school e.i volgde d: zwretend" 
mannen «Be de lti.sJ op hun schout! droe
gen. Zij schenen tüj te zijn toen ZÏ l el 
Lorkhof met de- oude zwijgende grafstee-non 
zagen. 

— De oude heks was zoo zwaar als looj^ 
hoorde lk & drager# zeggen. 

(Wordt vervolgd)* 
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D E  T R I B U N E .  

D E  O O R L O G  

ï?a,?r uit Petrograd ge.i.e'.d wordt, is de 
n_ :>'im r van Oorlog, Gene ral Schi. ajew, 
a'.-.clreden en in zijn phats Generaal Be-
laijew benoemd. 

Volgens berichten uit Rio cte Janeiro 
wordt in mirinekring.n aldaar beweerd, dat 
een Duitsch kaperschip werkzaam is ge-
weett op èi Zuid-Amerika , s;he kust gedu
rende de laat te 14 dagen. 

Van het oorlo^sperskwarlltr van het Wes
telijk front wordt bericht: de uiterlijke rust 
verbergt een concentratie en vermeerdering 
van vijandelijke strijdkraeh.en op zeer groole 
schaal. Zonder twijfel hebben achter het 
front geweldige nieuwe on enhoopingen van 
mat riaal en belangrijke troepenve.s huivïn-
gen plaats. 

Tiet - Russische leegerbeiieht meldt geen 
rerai ering aan het Kaukaffjs-front. 

liet Duitsclie leger bericht van Vri.jdag-
ivond meldt niets bijzonders van een der 
Vonten. 

Een Duitsehe duikboot torpe.le rde bij 
Malta het En-e'sjho linies jhpip ,,C omwal -
lis". Het Noorsche s.su ,,0#o'' ie gctare-
deerd. 

Het Deense-he ss. „Ds^mar" en het 
Epaansche s.s. ,.Maniel" zijn getorpedeerd. 

Officieel wordt gemeld : In een munitiefa
briek bij Londei, ontstond een ontploïfing. 
ïvem vreest, dat er veel personen bij omge
komen zijh en dat de aangerichte s-hade 
groot is. 

1 o neutrale correspondent van de „Ti-
mrs', die in Duitscliland vertoefde, geeft een 
bes ii rij ving van een reis door Duitsenland. 

i LU zegt dat het een feit is, dat de 
roe;a naar vrede nu minder komt van de 
politici dan wel van de soldaten. Het is 
se.u „open geheim", dat Liindenburg, die 
luist zijn tweede bezoek bracht aan het 
westelijk front terugkeerde net den indruk 
dat de politici moeten trachten op een of 
anóera manier vrede te maken. Dit zijn 
geen praatjes. Ik heb de waarheid uit een 
broE, die altijd bij mijn vorige meel- deelin
gen goed is gebleken. Allerlei invloed 
wordt geoefend om den terugkeer van bei-
paahlo regimenten en offuieron naar het 
westelijk front te voorkomen, niettegenstaan
de da autoriteiten -door allerlei tegemoetko
mingen, zooals ruinier rantsoenen van voed
sel, korter verblijf in de loopgraven en 
avansementen te Rijsel, ,,Gent, Metz en an
dere plaatsen den dienst do ar aantrekkelijk 
tracht n te maken. 

In het westen is generaal na generaal 
vrrvangen cn ht aantal straf'en van onder-
of'iei ren en manscbaopen is ont agl .k. 
We'le de verliezen aan het oostelijk front 
zi n weet memand, en niemand ge'ooft de 
gepubliceerde cijfers. 

T T e e Duitedhe Duitedhe kapit? kapit? in in Wünsche, Wünsche, ffie ffie on-on-
frnns met zijl duik' oot is terugee e rd, 
hce't 01 één tocht 1. s li -en in d n grond 
gebo met een gezanenk ken inhocd van 
26.00J t n. Daarvan waren er drie met 
roe,®3, drie u-e' ete kco®. drie m vr ichten, 

tv.et net zwavel-i Vererts ei twee •>et viseh 
t <• tl -.i; do o^eico met sal 'e er, ijzcie ts, 
»n' nhout en ha^ er. 

De oorlogskaart. 
Wo lezen in een Wolff-te|egram uit Ter-

lijn: Bij het begin van 1917 bi 1 "en wij 
be?e', : in België 29.00) vierkante K.M., in 
Frankrijk 22.810 (terwijl de Frans h n 900 
vierkante K.M. I Juitseti gebied Lezet hou
den), in Rusland 280.450, in Roer, enië 
100.000, in Servië, 85.867, in Mon'ea gro 
1 • ! 0. in Albanië 20.010-

! o  R ; e  e u  h o n d e n  2 8 . 2 3 1  v i e r k a n t s  K.M. 
Oostcnrijkech gebbd be e:. 

Volgen de :.f i rna'e dlialia" besloot het 
Itnliaanscho r< ie.isterie van oorlog de sol
daten, die in militai e hospitalen we.k/a^m 
ziin, door vro i ven te ver v angen, om daar
door 20.000 soldaten te ve.kriigen. 

Be 'riipt n.e;> nu waarvoor dingen al; de 
Crrontieraden hier te landen dienen ? 

Aan de ,,Times" wordt uit Delhi ge 
eeind : 

Naar verwacht wordt, zal er onder d 
eerde onwccrcügcrs van Indië op d-t 'bui
tengewone oorlogsconferentie van het Br t-

sclie rijs ecn^lrdisch inboorling zijn. Te
vens verwacht men de aankondiging, dat 
hot plan van gedwongen training en dienst
plicht voor Europeanen en Engelsrli-Indi rs 
is aanvaard. 

In België verkoopt men varkens tot 1Ö00 
franos. Koffie kost te Antwerpen 20 tot 25 
frs. per kg. 

Om den eenen dag krijgt men er een 
rantsoen aardappelen van 300 gram po: 
hoofd en den anderen dag koolrapen. Van 
het cooiitd verkrijgt men tegen billijken 

prijs maandelijks: 600 gram suiker, 
Vi kg. stroop. 400 gram reuzel, k.g. 
maïsvlokken, % k.g. ri st, % k.g. spek. 
't IJjroodraitdsoen Is 300 gram petr dag en per 
hoofd. Van botetr of vlcesch is de groole 
massa van het volk i e ds latng den smaak 
vergeten. 
-De m&este schoolkinderen bezitten een 

soepkaefft, om 's middags in een aangewezen 
lokaal soep te krijgen. 

Griekenland en de Entente. 
Volgens die ,,Idea Xazionale" maakt de 

koning van Griekenland, zich gereed een 
memoria te schrijven, waarin met documen
t e n  d e  s t a a t k u n d e  v a n  G r i e k e n l a n d  g e i n -
rende den oorlog ze«l worden uiteengezet. D© 
memorie hejft vooral ten deel de beschul
digingen der Veaaizelisieu te weerleggen, die 
den koning vorwijtn de belangen van het 
land te verraden en de neutraliteit ten gun
ste van de Centralen geschonden te hebben. 
Ook zegt men, dat de memorie e n aanklacht 
zal bevatten tegen de staatkunde vcai Veni-
zelos, die beschuldigd wordt de Entente be
drogen te hebben, doordat hij haar deed ge-
looven, dat zijn land onderworpen was 
aan de zaak der Centralen. 

De nota-oorlog. 
Be ,,Az Est' verneemt uit Sofia, dat in 

diplomatieke kringen aldaar geloofd wordt, 
dut de centralen de antwoord-nota van het 
viervoudig verbond aan Wilson niet on
weersproken zullen laten. De rectificatie der 
Centralen zal er de belangrijkste punten 

•uitnemen en de volken der Entente bewij
zen, dat alleen de bewindvoerders bij hunne 
vijanden verantwoordelijk zijn voor he 
voortzetten van het bloedvergieten. 

Emancipatie. 
Mijn sclioenmceder, dat kan ik u met de 

fiund op het hart verzekeren, is een lief
tallig . wezen. Met haar zwart tuljee-rok, 
haar bont schort en haar stoffen pantoffels 
is ze de vcrpe.-soonlijkste gelatenheid, ver-
toonend al de karakteristieken van een meu
belstuk, dat, hoewel bewegend eenmaal de 
de ir ingekomen, er niet mier zoo gauw uit 
zal gaan. Gezegend zij de tijd tot aan haar 
hopelijk al maar uitgesteld stervensuur. Ze 
is niet kostbaar in gebruik, zij is een 
geidjiesparing Ze is zooveel als de aspe-
rlr.e, eau-de-ea men en de anijsmelk van 
mijn vrouw. Dit beeld zal u duidelijk wor
den als ge weet, dat haar dochter, mijn 
vrouw, maar behoeft te klagen over pijn 
in het hoofd, in de maag of over ver
koudheid, om door haar moeder naar bed 
gekeken te worden. Aan de7e. omstandig
heid heb ik te danken è:n dikwijls her
haald spoedig genezen van mijn vrouw , 
maar een oordeelsdag in huis. Dat is een 
gekakel, gekibbel, gebabbel, gegichel, ge
bonk en gcstoinp binnen de muren mijner 
kameren, dat ik er het geduld bij verlies 
en er et e n ongekende drift op invlieg, 
als hadde ik nooit van het bestaan van een 
Ellen Kelt, Monfessori of Ligthart ge
hoord. De klagende schoonmoeder, veran
dert dan opeens in een sussende grootmoe
der. die het zoo niet ft eft bedoeld. Ket 
vernietigd prestigo slerp ik mij in gebogen
heid naar mijn kamer terug, u—beklagend, 

Buitenland. 

Hot partij-bestuur van de soc. dem pRrtij 
iu Duitschland heeft gisteren een beslis
sing genomen ten opjichte van den door 
de rijks-commissie van de oppositie ontsta
llen toestand in de partij. Er werd met 
29 tegen tien stemmen een resolutie aan
genomen, waarin verklaard wordt, dat de 
vorming van een afzonderlijke organisatie 
en (het lidmaatschap daarvan onvereenig-
baar is met het lidmaatschap van de soc. 
do i. partij. * 

Nu echt verkocht. 
Do Deenscke gezant te Washington seint, 

dat de uitwisseling der ratificaties van de 
Conventie van 4 Augustus 1916, befireffendo 
d n afstand der Deensch-West-Indische eilan-
landen aan de Ver. Staten op 10 Januari 
1917 te Washington plaats had, tusschen 
den Deensehen gezant en den Amerikaan
se!) ii minister van buitenlandsche zaken. 

Bnffalo Biil f. 
Een uitroeier van Indianen. 

Het „Har.ddsblad" wijdt aan dezen ge
weldenaar, zooals het blad er zeker een 
paar duizend op Sumatra zoü wenschea, om 
daar op het voorbeeld van Van Daa'en 
hee'e stammen uit te mcorden, het volgende : 

Bnffalo Bill, de groo e str' der teg:n de 
Indianen, de held van zoovele ve ha.en van 
durf, van slimheid en scherpzinnigheid, van 
vermetelen mannenmoed, is dood. En al 
mogen er onder die verhalen velen wat sterk 
gekleurd en.... gecompleteerd z'jn, grooten-
deels zijn zij toch waar. Want de e merk
waardige figuur, die veen slechts vooreen, 
mythe of voer een gtschikten circusbaas 
houden, heeft in de ges hiede is van Noord-
Amerika een zeer be'angrijke rol sjespee'd. 

Kapitein Cody, zoo is zijn e'gen'ijjl e naam, 
is 70 jaar oud geworden. Ia 1846 in Scott 
Contry (Iowa) geboien^ emigreere'e hj op 
jeugdigen leeftijd met zijn ouders naar Kan-
sa?, 'dat toen nog niet een rustige, geor
dende staat was, maar een dier woeste stre
ken in het Wilde Westen, waar al!e;n de 
krachtigen zich konden handha.en, waar 
revolver en liynchwet nog rec' t verschaften 
en waar de Ind a.nen, vooral de krijgszuch
tige SiouK-stam, nu en dan hunne gevreesde 
aanvallen deden-

Bas elf jaar oud, ging de kleine C'cdK-

mede om de Indianen te tuchtigen en doodde 
hij zijn eers.en roodhuid, die nog door vele 
zou gevolgd worden. Zoo was de jongen 111 
dat land, wco.r spoor- noch straatwegen 
waren, waar de blanke bevolking nog 
schaarsch was, tot strijder voor zijn ras 

I geworden. Zijn moed en scherpzinnigheid 
bezorgden hem spoedig eene groo te reputatie 

I en allerlei moeilijke, gevaarlijke werkjes 
werden hem toevertrouwt!. Hij was spoedig 
een bekend «i vertrouwd gids, verkenner en 
berichtrljder voor groote wagencotnvooien, 
die door de wildernis, trokken, geworden. 

In 1862 brak de groote opstand der 
Siouk-Indianen uit. 1 Jotf. werd een der voor
naamst» aanvceridlers der blanke troepen,. 
Ook gedurende den Amerikaansclien Burger
oorlog verrichtte hij belangrijke dieasten als 
beriebtenoverbrenger. Telkens weer wist hij 
door de liniee der Geconfedereerden heen te 
komen. 

Vijl jaren later zocht de regeering hetm 
opnieuw aan om als verkenner op te treden 
tegen de Siouisk-Indianen. die, onder aanvoe
ring van het opperhoofd Sitting Buil weder 
opgeethlan warefct. 

Dit was echter de lautste opvlamicing van 
krijgshaftigheid der roodhuiden in die stre
ken geweest. En nu kwam Buffalo Bill op 
liet denkbeeld, het merkwaardig stukje Ame-
rikaansche geschiedtenis, dat hij uit eigen 
waarneming zoo volkomen kende aan de 
vergetelheid te ontrukken. Hij richtte een 
circus op, waarin hij met «en enormen troep 
in voorstellingen een denkbeeld gaf van wat 
de strijd in het Wilde Westen beteelcend 
had. 

Telkens weder wist de regeering hem te 
bewegen ander, belangrijker werk op zich 
te nemen. Zoo kreeg hy ook de opdracht 
om in het Amerikaansche natuurmonument, 
Yellowsione-Park, wegen aan te leggen en 
hotels te houwen. 

Toen dat werk voltooid was, kwam de 
behoefte aan avontuurlijker arbeid weer bij 
hem op. Opnieuw zocht hij een circustroep 
bijeen, waarmede hij een reis ondernam, die 
zicüi ook over Europa uitstrette; bij deze 
gelegenheid bezocht hij ook ons land. 

Het Engelsche parlementslid T. P. O' 
Connor vertelt in de „Daily Telegraph" 
allerlei intieme bijzonderheden uit het levèn 
van den grooten man, die hij in Engeland 
heeft leeren kennen. 

,,A1 dadelijk", zegt O'Oonnor, ,,na onze 
eerste kennismaking gingen wij vantzelf zoo 
intiem en vriendschapnelijk met elkander om, 
dat het mij leek alsof ik hem mijn geheele 
leven gekend had. Men ging gemakkelijk van 
hem houden, wamt nooit pastte iemands 
uiterlijk, manier van optreden en lichaams
bouw zoo volkomen bij zijn merkwaardige 
levensgeschiedenis, die, ofschoon volkomen 
waar, bijna te romantisch gelijkt voor een 
vertegenwoordiger eener zoo oude en geves
tigde beschaving als de onze. Ik heb nooit 
eene zoo ridderlijke figuur gezien. Hij eou 
een Leeuwenhart hebben kunnen zijn, een 
Saraceen, een Ivanhoe of een Lohengrin of 
een andere dergelijke figuur, die anders in 
ons leven slechts, op de planken voorkomt. 
Zijn lichaam was merkwaardig teer en te
vens krachtig gebouwd. Hij was me:r dan 
6 voet lang. Op het eerste gezicht leek hij 
bijna mager, maar bij nadere beschouwingen 
bemerkte men in de volmaakte verhoudingen 
van zijn lichaam de teekenen van buitenge
wone kracht. 

Op zijn romp, met de prachtige ledema
ten stond een der mooiste en opvallendste 
hoofden, die ik ooit gezien heb. Het gezicht 
was lanc. smal en eenigszins ovaal. Zijn 
hoofd was bedektl met lang haar, dat tot 
zijn schouders neerviel en zelfs toen het bij 
de kruin dun begon te worden, ge'eek het 
nog op de manen van een leeuw. Hij had 
een zwaren, neerhangenden knevel en een 
s®, zooals Napoleon III die droeg en (He in 
vroeger jaren in Amerika veel gedragen 
werd en „goatee''' werd genoemd. Zijn neus 
was lang en regelmati-». Grieksch van vorm 
en de mond was eveneens goed gevormd. 
Ziin oogen waren echter het merkwaard'gst 
van het geheele gelaat. Sommigen beschre
ven ze als grijsblauw; ma air 'mij leken ze 
altijd de kleur van vuursteen te h'e'iben." 

De beroetrde Fransche schilderes Rosa TSon-
heur heeft een portret van hem geh aakt 
en dat merkwaardige gezicht vereeuwigd. 

Toen hii naar Engeland kwam, maakte liij 
furore. De couranten waren vol beschrijvin
gen van Fj'ne prestaties en vooral van z' n 
uiterlijk, fiij werd in de voornaamste ge
zelschappen ontvangen en was de lieveling 
der vrouwen. De-e in het WiPe Wekten in 
armoede opgegroeide man wist zich als e n 
volmaakte ridder te bewegen, met den zwier 
van een Spaansch edelman. 

mijn beste lezers, die lijden moet onder mijn 
gestoorde ftiutasie. 

Als nu je vrouw dikwijls ziek ig, als nu 
je kinderen niet groot genoeg zijn o.n op 
zichzelf te pa-r n en te groot om nog met 
een dot in de wi g gelegd te worden, Len je 
op dem duur zoo afhankelijk van je schoon
mama, dat zij bepaalt wat er zal gegeten 
worden, hoev-e l lichten er zullen worden 
aangestoken en hoeveel suiker cr in koifle 
ol thea zal gedaan worden. Als 'n vrouwe

lijke majordomus regcett ze het huis, het
welk in optima forma (net mij incluis') on
der de plak ligt. 

Het gaat goed, het gaat gced; dat moet 
ik toegeven. Maar het gaat voor h t ietwat 
onrustige gemoed van e n feuilletonist wat 
al to goed. Als ik vso mijn schamel loon 
het beetje zakgeld heb opgestoken, denk ik 
eT niet aan, om dit nog te administre r n 
en geef het uit tot aan de ruzie met de 
geweldige, als ik een aanval op de huis-
houd-portemonnaie probeer. 

Welnu, di-zelfde breedgeknipte Uodand-
scho vrouw, die tusschen haar drukke be ig-

• heden nog gelegenheid vindt na den eten r e; 
de kat op schoot een uiltje te knapp jn, d e 
er voor zorgt, dat we zonder schokken 
van Zondagmorgen den Zaterdagavond ha
len. ze is onlierkeni air geworden. Het is 
niet meer om uit te houden. 

Verleden week heert, ze de giskwitantie 
betaald, maar uiltjes knapt ze sedert niet 
meer. Als een, koortsaanval, d e r k n dag 
precies op hetzelfde uur terugkomt o1 ei valt 
haaf1 het baloorig gemor tegen al wat op 

Nederland en de Oorlog. 
De „Prins Hendrik" opgebracht. 
Do mailboot „Prins Hendrik", die Vrij

dagochtend te halfzeven van Vlissingen ver
trokken was, is door de Duitschers opge
bracht naar Zeebrugge. Aan boord waren 
drie Belgen. Het was de eerste maal, dat 
weer Belgen werden vervoerd na het op
brengen van de „Koningin Regentes". Com
mandant van de „Prins Hendrik" was ka
pitein Schenk, die ook bij het eerste op
brengen van de „Prins Hendrik" kapitein 
was. Naar het „Hbld." verneemt, bevindt 
zich aan boord de heer P. den Tex, direc
teur der Koninklijke Nederlandsehe Stoom
bootmaatschappij. 

gemeentelijke administratie lijkt of and.re 
fiscale allures lijkt. Als ze hra.r briTedoog 
gjriipt, v eten we hoe laat het ïs. Dan zet 
zo zich de knieën breed vit op de htoel, 
haalt de gaskwitantic voor den dfeg, wrijft 
de Duizend en een kreukels die het aktie-
si.uk in haar rijk gevulde zak heeft opgeloo-
pen giad, bekijkt weet; eerst de nota en 
vérvolgens de kwitantie. En gelijk eiken 
avond luidt het: „Maar jongen, (daar be
doelt zij mij mee) leg me dat nou toch 
eens uit Ik mag in eïu maand, net zoo
veel gas gebruiken als in een andore maand 
en als ik dan niet meer gebruikt héb in 
de eene dan in de andere, dan kost het 
gas net zooveel als vroeger, hoe komt de 
kwitantie dan -zooveel duurder?" Ik kende 
les uit het hoofd, zoo dikwijls heb ik z • 
opgezegd : „Kijk, schoosmoeder, (zeg ik dan) 
laat het nou toch voor het laatst zijn. Te 
grijp nou goed, mensch, zestig meter wor
den berekend als vroeger tegen 7 oent, 
maar wat je nou meer neemt moet je dub
bel betalen." Mijn oudste jongen, die ook 
al de krant leest en eiken Zaterdag ach
ter de deur staat om den looper .,de Tri
bune" afhandig te maken voar ik het h rn 
onmogelijk kan maken zijn vader te be-
critisecren, komt er tusschen e:i zegt . 
,.Neen, als je nóu net zooveel meer in <& 

I eene 'itaand boven do 60 Meier gebruikt. 
als in de andere, worlt je van dat meer-

| dore van 50 % het dubbele gerekend. E\i 
wat je daarboven neemt wordt geween 

' htelemaal dubbel berekend." 
i Eiken dag aan leg ik n e bij zijn u t 

De „Westerdgk", 
Het stoomschip „Weeierdijk ', van Bolle-

veld, Van der Meer en Van Hattewi's 
Stoomvaartmaatschappij, ligt al 31 dtag, n 
te Stornoway, waar liet stoom, chip, gelju 
den met 4500 ton graan voor de Necterl 
regeering, moest binnenloope» jegens ge-
hrek aan kolen. Toen de kapitein brand
stof wilde aanvullen, bleek, dat niet te wil
len gaan, tenzij de reedorij, zich verbond, 
90 pCt. van haar laandruimte af te stdan 
aan die Engelsche regeering. 

Duitsch stoomschip aangehouden. 
Het Duitsche stoomeciiip „Ursula Fiseher", 

dat gisteren van Zeebrugge naar Antwer
pen zon vertrekken, is door de Kederl. 
marine aangehouden, omdat het een prijs-
vorklaard Engelsch schip is, dat een Düit-
schen naam heeft gekregen. Het schip ligt 
thans op de reetje van Vlissing, n, in af
wachting van een nadere beslissing. 

Uit de Vakbeweging. 

De broodbezorgers zijn njet tevreden net 
do betaling, die zij zullen ontvangen voor 
de bezorging der broodkaarten en het in 
ontvangst nemen der ontvangst:»-,vijrzen. Een

maal per maand hebben zij in ieder gezin 
een pakje broodkaarten af te geven en van 
gemeentewege is hun daarvoor <e bezorg-
loon toegekend van 3 cent per pakket. 

Daarvoor moeten ze dan ook nog in elk 
gezin zoowat de lieele regeling verklaren 
en begrijpelijk maken, want het publiek 
snapt van de heele rompslomp zoo goed 
als niemendal. 

Ook h,*t bestuur van den modernen Bak-
kersgezellenbond deelde mede, dat het in het 
algemeen een vergoeding als hierboven be
doeld niet voldoende acht voor den meerde
ren arbeid, die voor de bezorgers vit de 
broodkaartenregeling is ontstaan, maar dat 
anderzijds het geregeld en goed binnenko
men een patroonsbelang is, waarvoor nvn 
de gemeente niet aansprakelijk kan stellen 
en waarvoor men dus bij de patroons moet 
aankloppen. 

De Amst. ziekenfondskwestie en het 
bodenpersoneei. 

Gisteravond werd in ,,Casino*' een open
bare vergadering gehouden van ziekenfonds-
boden, uitgeschreven door de vereeniging 
„ Verzekwingsbelangen", waarin de hou
ding van de Ziekenfondsen, tegenover hun 
hodenpexsoiicoi," in verband met de nog 
steeds hangende ziekenfondskwestie, werd 
behandeld. 

Ma uitvoerige gedachtenwisseling werd die 
volgende motie met algcmcene stemmen aan
genomen: 

,,De openbare vergadering van Zieken-
fon-dfihoden op 17 Jan. 1917 in gebouw 
„Casino" gehouden; 

gehoord de bespreking in zake de hou
ding deu* fondsen tegenover het bodenper-
soneel; 

van meening, dat door de val" erfeni-
gïtig zoowel als door de personeelen, al 
het mogelijke is gedaan om hun billijken 
wensch, dat de verhouding tusschen incas-
soloon en premieontvangst gelijk zouda blij
ven, ingewilligd te krijgen; 

spreekt er zijn afkeuring over uit,dat <Je 
fondsen zich hebben laten verleiden om te
genover het personeel een negeerendc hou
ding aan te nemen, die in absolute tegen
spraak is met de verhoudingen van goede 
trouw en behoorlijke samenwerking, welke 
dö grondslagen van ons bedrijf uitmaken ; 

zegt bij voorbaat het vertrouwen aan die 
fondsen op, die in de actie zonden blijken 
ons vertrouwen te beschamen, hen verant
woordelijk stellende voor alle verdere ge
volgen ; 

eischt, dat althans voor 15 Febr. een be-
hoorliilc antwoord op de principieele vnag, 
nl.: dat de verhoudingen gelijk zullen blij
ven, zal ziin gegeven; 

en draagt de vakvereniging „Verzeke-
ringsbelang" op, het bodenloonvraagstuk , 
langs organisatorischm weg met de fond
sen tot goede oplossing te brengen. 

BUITENLAND. 
De staking in de Fransche 

munitiefabrieken. 
De Fransche ministerraad beeft zich ï xig-

gehouden met de staking in de fabriekeè 
voor oorlogsmateriaal en twee besluiten ter 
voorkoming van stakingen in de toekomst 
genomen. 

In de eerste plaats is er e n minimuw-
loontarief voor Parijs en de Seine-streek 
vastgesteld. Bij de samenstelling van dit ta-
riel is rekening gehouden roet de hooge 
kosten van het levensonderhoudï Het zal 
ook tot andere gedeelten van het land uit
gebreid worden. In de tweede plaats is er 
een systeem van dwingende bemiddeling in
gesteld, en in gevallen van weigering om 
die bemiddeling te aanvaarden, zullen de fa
brieken onder staatsbeheer komen. 

Ook hier steeds dichter naar de openlijke 
lijfeigenschap. 

IN VOGELVLUCHT. 
De bekende Londensche correspondent 

van de „Telegraaf", de he«r J. K. v. d-
Veer, de oud-dienstweigeraar voor do schut
terij, schrijft dat de groole reputatie van 
Balfour als helder en logisch brijver op-

j nieuw bevestigd is. Ea als hij dat zegt, 
zal het wel waar zijn. 

Maar ook wij moeten toegeven, dat het 
telegram van Balfour aan do Amerikaan
sche re eering aan duidelijkheid niets 
te wensebcn overlaat. In zijn beknoptheid 
is het een voorbeeld, waaraan vele Hot 
landsche penvoerders zich kunnen spiega. 
len. In sobere woorden is het heele oor-
logsvraagstuk overzien. Balfour heeft ga-
tracht zonder dröog te zijn objectief te wei-
zen. En dat wil heel wat zeggen im voojr 
Voor 'n regeeringsman eb voor 'n partij 
man 

Alleen op 'n enkel punt zouden wij wat 
meer duideüjkheirj gewenseht l/cbben. Daar 
waar hij schrijft: 

Als de schending v^n de meest funffca. 
menteele canon van internationale wetten 
met succes bekroond wordt, zal het dan 
niet te vergeefsch zijn, als dè naties en rio 
arbeiders zich voreenigen, om hun code 
te verbeteren. 

Tusschen zooveel regels do< r is dan in 
een officie. 1 stuk erkend, dat in de naties 
de arbeiders op zich zelf groepen kunnen 
vormen en naast de naties kunnen tre
den. Kaast de natie, waartoe ze behooren. 
Dit betcekent de erkenning dat de belan
gen van de „natie" en van de arbeiders 
niet altijd parallel zijn en het houdt te
vens in de officieele erkenning van de 
macht der georganiseerde arbeiders. 

Balfour gaat ons dus voor in het uit
spreken van de hoop, dat na den oorlog 
do arbeidersbeweging zooveel macht hebbe 
overgehouden, dat zij afzonderlijk kan op
treden. 

Wij hehben op dit alles maar één woord: 
amen ! 

Overkomst wan Belgische gezinnen, 
Naar "wij vernemen heeft de Commissaris 

der Koningin in Zuid-Holland aan de bur
gemeesters in die provincie 't volgende ge
schreven: „Het is voorgekomen, dat door 
burgemeesters, op verzoek van de Belgi
sche geïnterneerden, verklaringen zijn afge
geven, waaruit blijkt, dat zij in staat zijn 
hun gezin te onderhouden, teneinde hier
mede van de Duitsehe overheid in België 
toestemming to verkrijgen dat hunne vrou
wen en kinderen naar Nederland vertrek
ken. Waar voor do beslissing of van over
heidswege voor dergelijke pogingen steun 
kan worden verleend, in eereten aanleg, de 
depotcoinmandanten en verder do Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht zijn aan 
gewezen heb ik de eer U voor zooveel 
noodig (e verzoeken U van bet afgeven 
van de bedoelde verklaringen te onthouden " 

Algemeens schippersstaking. 
Het bestuur van den Alg. Schippers-

hond beeft het volgende telegram gezonde» 
aan de koningin: 

„Wij smeeken IJwe Majesteit onmiddellijk 
tusschen beiden te kor en vóór er bloed 
vergoten wordt. De minister van landbouw 
ordonneert regeeringsgraan op beurt te be
vrachten. Korthals Altes laat hiervoor kan
toorschepen uit Rotterdam komen. De schip
pers willen dit niet en beletten zulks. Se
dert 11 Januari doen wij moeite d • 1 s-
tio op te lossen, doch hehben bij de :: . 
riteiien niets dan tegenwerking'. 

Naar aanleiding van het onderbond, drt 
de Schippcl'abond met we.hovder We e.i 
heeft gehad, zal de Bond rh-ri stand van 
zaken schidftel ?k uiteenzettera. 

De wethoud r zal na ontv.v. gst van dez u 
hrieJ trachten partijen tot elkander te bren
gen. 

Een Abuis. 
(Ingezonden.) 

In „de Tribune" van 15 Januari j.I. 
komt een artikel voor van den heer A an 
Ravesteijn, en, ofschoon wij niet ongevoe
lig zijn voor het pluimpje ditt v. R. ons 
in dat artikel op den hoed zet, meenen 
wij toch te moeten opkomen tegen een <1 ar 
in voorkomende zinsnede n.ï. „B e h a 1 v e 
i n  A m s t e r d a m ,  w a a r .  „ A n a r c h i s 
t e n '  d - w . z .  d e  r o e r i g e  A n t i - M i l -
taristische afdeelng enz. 

Deze zin, geschreven door eoi gezag, 
hebb nd men als v. R. is, doet vreemd aan, 
daar noch in do statuten noch uit't wer
ken onzer organisatie valt op te maken, 
dat de-e Anarchistisch zoude zijn. De I.A. 
M.V- stelt zich op breed standpunt, en 
biedt rnirnte aan allen, die 't militaris
me ernstig willen be hvden, en zij veiej-
nigt d^n ook inderdaad in zich per
s o n e n  v a n  v e r s c h i l l e n d e  r i c h t i n g .  

Wij herinneren v. R. aanzijn partijgenoot 
de dienstweigeraar Alex Wins, welke lid is 
van onze afdeeling. 

Voor de afd. A'darn der Ï.A.M.V. 
A. WESSEL, Seeret.iris 

legging ne r. Mijn vadertrots verbiedt ntij 
hem te laten merken, dat ik er zelfs niets 
van weet. (Deze Zaterdag ga ik zelt achter 
do deur staan). En aan mijn schoonmoeder 
beken ik ook ns'n onmacht niet, dan zou 
mijn prestige in huis hee'.ent.aal verlo en 
ziin. Gewoonlijk -wordt het da i na de thee 
eer do gas-kwestio in onzen huize is afge
handeld. Dat is hei woord niet, uitgesteld 
is beter. 

Of er ander weer in de lueht zit en de 
mensch opnieuw aan rheau atiek, cceee», 
spit of wat ook herinnert, m'n schoonmoe
der loopt razend en tierend door het huist. 
Als nu de gaskwestie is afiehandeld, ^ het 
cokes vraagstuk is afgodsan cn de bruia' 
ne boonen of grauwe er ,vten-geklaagd is af-
gedoopen komt ze met n:euwe paperassen op 
de proppen. 

Het rr.ensdi ïs gewoonweg ni«i mter te 
herkennen. Een rekenmachine, een telma
chine, een statistische bureau, lovensmidde-
len-distributrice is ze geworden. Meer dan de 
helft van het taf lblad nremt zo in be-lag. 
En als ern kaastlegs'er legt ze voor zich 
de modellen der broodkaarten nter, di ®e 
uit de krant heeft geknipt. 

Dan wordt ik er opnieuw bijgehaald. Het 
menseih kan geen wittebroodkaart van ^ een 
rösrge-kaart. geen bruinbrood van beschuit, 
geen meel vrai bloem, gë^n dagkaart van 
eten weekkaart meer o ule-seheiden. 

Ook ra kt ze in de war. want nu we t 
ze niet of zij de bakk»- de kaartjes moet 
afscheuren Ook is ze een t n al onrutt , 
want tot dusver heelt ze nooit gewet n of 

ik per dag vier dan wel vijf e -, eei ha!! 
ons te-rood verorber- En als u nu denk , 
dat het mensch, al h eft ze van haaL' ,e r-
tiende jaar tweemaal per we.1: gehakt aan
gemaakt, nog niet weet hoeveel gew.cht , e-
schuit dat vergt; dat ze altijd maar ble e 
bliksem, drie in cb pan, polfe # en zusters 
maakte, dat ze niet me.r wee; 'teevee, me i 
dat vraagt, dat kunt u -u tel eti v, ot 
voor leven ik heb. Als d- eerste da 
beste vergaderbezoeker vloekt mijn schoon
moeder tegen den staat en het stadsbestuur, 
mijn jongens stellen moties en houflen 
staande op trype-ziitingen redevoeringen om 
door groomoe met 'n snauw te worden 
weggejaagd. 

Gelukkig mijn vrouw, die hooldptjn u .eit, 
verkouden is, of aan maagkramp i ,dt. 
Arme ik, dio dat alles moet ondergaan en 
bij u geen troost vinden kan, bij u '« 
iets dergelijks moet dooTmnken 

Moed gehouden, loigenooteu. Wil ons 
verstand dat alles overleven en niet bij dat 
allee stil staan, laat ons dan onze sigaien 
in onschuld rooken en in zoUde gemoeds
toestand de biljartqueu lianteei en, u\v 
vrouw zal het wel opknappen en als zij 
als de mijne pijntjes heeft, hebt ge slli ht 
«en schoonmoeder zooals ik, of een huis-

: houdster of een hospita als een ander. 
De vrouwen hebben aandeel gevraagd ia 

het staatsbestuur. Thans zij het haar gs-
srnnd. 



Wijnkoop vervolgd ?

Rechtskundig Advies.

Scheepstijdingen.

4 D E  T R I B U N E .  

Tejen Wijnkoop, die Zaterdagavond te 
Jlnrimgea voor de S. D. P. als sprelv.r j 
optrad, met het onderwerp : „Lcege magen 
•n voüe brandkasten", ia, zoo meldt de 
„Leeuwarder Ct.", proces-verbaal 'opge -
maakt v orens ieleediging van minister Pos-
thuii a. 

Wij kunnen van dt bericlit a'.l en dit 
zeggen, dit ons vra zoodanig proces-ver
baal op liet moment niets bekend is 

Intus3ch n zal het ona aangenaam zijn, 
In.lien de Minister, door ons een smaad-
p r o e e s  a a n  t e  d o e n ,  o n s  i n  s t a a t  a a l  
w i l l e n  s t e l l e n  d e  m i s d a d i g h e i d  
v a n  z i j n  h o n g e r p o l i t i e k  a a n  t e  
t o o n e n. 

Maar als hij dan toch aan het vervol
gen gaat, wijzen wij nog op het volgen
de: Dat het Kamerlid Knobel in de j.1. 
Zaterdag gehouden vergadering van do 
Liberale Unie de Regeering ook al letter
lijk voer „misdbdig" uitmaakte, niet even-
vel om den honger, dio de Rcgeoring in 
den lande met opzet heeft doen veroorza
ken, maar omdat de regeering niet snel 
genoeg handelt inzake de weerbaarjna-
king van Indiö! 

OI vervolgt de regeering alleen tegea-
«tandors vau de honger-politiek, die haar 
vooir misdadig houden. 

Binnenland. 
De Successiewet aangenomen. 

De Eerste Kamer heeft gisteren het ont
werp Successiewet met 28 tegen 9 stemmen 
aangenomen. Vóór stemden 18 leden dor 
linkerzijde on 10 reebtsohen ; tejen zes ka
tholieken, twee christclijk-historischen en een 
enti-revolutionnair. 

De Waddenzee droaggeloopen» 
Door d'en Oosterstovm ie de gehaele Wad-

idenzea lang» d'e Friesche kust drooggeloo-
pen. De postdienst is voorloopig gestaakt, 
daar varen onmogelijlc is. 

Van de dienstweigeraars. 
liet adres van den dienstweigeraar Chr. 

Qeurs is j 23 Q. V., Iluis van Bewaring, 
Utrecht. 

De schippersactie. 
De 17 schepen, die op het Vlsrwedeka-

naai bij Amsterdam lagen te wachten on 
op to varen, hebben gisteren bezoek gehad 
van een sleepboot vol bevrachters cn a'ge-
vaardigden van graanfirma's. Toen de 
schippers dier schepen weigerd n ta var. n, 
liet de eigenaar van e.n ervan zijn boot 
op Sleeptouw nemen. Langs den wat ston
den een paar honderd starende schippers, 
aan wie door de in grooten getale verte
genwoordigde politie werd aangezegd zich 
kalm te houden, daar elke poging tot be-
moeielijking van liet naar Amsterdam va
rende sohip, met geweld ondridrukt zou 
worden Onder gejoel volgden de schippers 
langs den wal het areepje. 

Inmiddels was ook do voorzitter van den 
Al". Schippersbond, do heer van Delft, ter 
plaatse gekomen en ook de hooidcommissa-
ris, de heer Roest van Limburg had zich 
naar het strijdperk begeven. De hoofdcom
missaris adviseerde den bestuursleden het 
schip rustig te laten doorgaan wijl dit toch 
niet to verhinderen was en het de onder
handelingen veel zou vergemakkelijken. Hij 
zegde verder toe, zoo spoedig mogelijk zijn 
bemiddeling te zullen verleeneb en zich 
daartoe onmiddellijk met den bürc-e meester 
en den wethouder Vlie-en in verbinding te 
zullen stellen. 

Zoo men elders in dit nr. kan 'e 'en, 
zijn de schippers tot alareheele staking over 
bet gansche land overgegaan. 

Nul op het rekwest. 
Bij missive van 13 Dec. 1916 werd d'en 

(Minister van Landbouw door den Amst. Be-
Stuurdersbond onflor meer verzocht, in aan
sluiting met VToegere adressen, brei- en 
stopwol, sajet, chloor of een surrogaat daar
van, ondcrkleeren en zooileder tegen ver
laagde prijzen voor de bevolking beschik
baar te stellen en werd de teleurstelling 
uitgesproken, dat deze artikelen niet wa
ren opgenomen in de lijst behoorende tot 
do toelichting van het wetsontwerp tot ver-
JOoging der tandbouwbegrooting 1917. 

Hierop kwam 17 Januari van minister 
Posthuma het volgende antwoord in: 

Kaar aanleiding van nevenvermeld schrij-
von heb ik de «er U mede te deelen. dat 
ik niet voornemens ben, eenige wijóging 
to brengen ia de lijst van artikelen, door 
dij ingevolge art. 1 der Dlstributiewet 1916 
aangewezen, zoolang niet de suppletolre be
grooting voor 1917, waarbij voor kostan 
van uitvoering der Distributie-wet een cre-
dle» van f60.000.000 wordt aangevraagd, 
zal zijn behandeld. 

Voorzoover het artikol soda betreft, ves
tig ik er Uw aandacht op, dat de prijs 
Van kristalsoxlte verlaagd en voor den de
tailverkoop van 18 op 16 centen por KG 
ia gobracïit. Verdere verlaging is voors
hands uitgesloten en zou eerst dan door t» 
roeren zijn, wanneer verschillende factoren 
W®lko thans den aanvoer van genoemd ar
tikel beïnvloeden, hunne werking niet moer 
«ouden doen gevoelen. 

Het beginsel sok erbuiten, 
tIM het schrijven der partijen van den 

Vergaderingen. 
AANKONDIGINGEN 

Soe. Dera. Partij, afd. DEN _ KAAG. Open
bare vorgaderl»£ ter herdenking van da 
Russische Revolutie. Spreker: B. Luteraan, 
op Maandag 92 Jan-, 's avonds half 9, in 
hot gebouw Jan Hendrikstraat 24. 

Toegang 10 cent. Debat gewonscht. Werk-
loozen vrij. 

Revue wan Klaas Driehuis. 
Voor da laatste maal verwijzen wij nog 

eens naar do in dit nummer voorkoironde 
advertentie waarin wordt aangekondigd de 
opvoering van do Kinder-revue „Kinderleed 
en' Kindervreugd'1 van Klaas Driehui». 

Om teleurstelling te voorkomen raden wij 
do lezers aan zich nu reeds van kaarten 
te voorzien. Tevens deelen wij mede, dat 
Praoies 7 uur zal worden aangevangen met 
bet oog op bet vervroegde sluitingsuur. 

De Coiffimiseto 

minister-president, waarbij ze kennis geven, 
van hun besluit om niet naar het ooi deel 
van het kiezersvolk te vragen, woidt „uit
drukkelijk vooropge3te d, dat ged irenda da 
parlementaire periode, aanvangende na be
doelde verkiezing en e ndifjtnde netde ont
binding ten gevolge van de eerste ver-le
zing krachtens evenredig kiesrecht, door 
alle parti en zal worden bevorderd, dat el'^e 
beslissing zal worden vermeden over o^nig 
onderwerp, dat tot politieken beginseLst.fjd 
zoude leiden." 

AMSTERDAM 
Snoepreisje met hindernissen. 

Het bestuur van het Vrouwenkomité tegen 
de duurte heeft gistermiddag aan B. en W. 
het volgende telegram gezonden : 

,,Het Vrouwen-Comité tegen de Duurte 
besloot op haar jongste huish. vergadering, 
18 Jan. 1917, dat mejuffrouw Zwaan geen 
deel mag uitmaken van de missie naar 
Duitsehland." 

De woningnood. 
De staat, vermeldende het totaal aantal 

woningen en het aantal, dat daarvan on
bewoond was einde December 1916, opge
nomen in het gemeenteblad, toont nog eens 
aan, hoe nijpend hier ter stede de woning
nood is voor alle catagoriën der bevolking. 
In de oude stad stonden er van de in 
totaal 48.309 woningen slechts 132 o! 0.27 
% leeg (terwijl hot normale cijfer van leeg
staande woningen moet zijn 3 % ) en in de 
nieuwe stad van do in totaal 138 525 wo
ningen ol 0.23 %. Op 1 Januari 1917 
waren op nieuw terrein in aanbouw 1262 
woningen. 

Havenreserves, 
In verband met het bericht omtrent de 

Havenreserve vernomen wij nog, dat de 
ontevredenheid opgewekt is van difc losse 
werklieden, welke vroeger wel eens kans 
hadden, in de haven werk te vinden, maar 
thans zich die kans zien ontglippen door 
de instelling eener Havenreeerve van 350 
man, welke zoo mogedijk nog uitgebreid 
zal worden. 

En deze ontevredenheid is er niet min-
dtir op geworden door het feit, dat velen 
zich den laatsten tijd ten kantore der In
spectie ven den Havenarbeid (Controle op 
de naleving der Stuwadoorswet) van eene 
arbeidskaart voorzien hebben, waarvoor 
een bedrag van f 0-50 verschuldigd is. 

Ten onrechte s hijnen sommigen hunner 
gemeend te hebben, dat op zoo'n kaart ook 
werk verschaft zou worden, terwijl liet be
zit van zoo'n kaart uitsluitend ais contrd-
'eiuaatregel voorgeschreven is. 

Een grappenmaker. 
Gistermiddag is het den on! ekend. n gi a v 

p en maker voor de derde maal erelukt de 
Amst^rdanische brandweer voor een br nd 
in bet s'ad'huis te alarmeeren. Evenals de 
vorige keer en trok hij te 12 uur de schel 
naast het vertrek van den secre'aris af. 

Natuurliik kwamen weer van alle kanten 
koolzuur- en stoom spui en, benevens een lad
derwagen aanzetten. Xiemand kan eenige 
aanwijzing omtrent d n ooschaller g ven 
•Daar het juist trouwdag was, was de druk
te zéér groot. 

Hongersnood verschijnselen. 
Door een rechercheur en e n particulier 

2ijn aan het bureau geleid twee mannen, 
als verdacht van diefstal van bruine boonen. 

Door een agent van politie is aan het 
bureau geleid een 16-jarige bankwerker, 
verdacht van diefstal van 15 K.G. ijzer. 
Do aangehoudene heeft bedoeld ijeer aan een 
bewoner der Jod. Houttuinen verkocht. 

Door een agent van politie is op aan
wijs ing van. een particulier aan het bu
reau geleid een man, verdacht van diefstal 
van schoenen. 

Met de godspenning schoot. 
Door een bewoonster van de Weesper-

zijde is aangifte gedaan, dat zij had ge
huurd eene dienstbode en deze f 5 z g. 
godsponning had ter hand gesteld, o bij 
haar op 15 dezer in betrekking te treden. 
De dienstbode is niet verschenen en aan-
geefster hoorde, dat bedoelde dienstbode bij 
een ander zich ook gelijkerwijze verhuurd 
had. 
Weer een aanval op de brandkasten 

Gisternacht hebben dieven (in eng ren 
zin) zich toegang verschaft tot den wijn
kelder der firma Z. van Oldenborgh & Co., 
Singel 270 alhier. Door de voordeur, die 
met een valschen sleutel of lcO,er geopend 
schijnt te zijn, kwamen zij in het aan de 
straat geleden kantoortje. Eair ze er waar
schijnlijk te weinig ruimte hadden om hun 
werk te doen, slespten zij den brandkast 
naar den achter wiinke'der. Daar hebben zij 
de kast van achteren opengebroken en een 
geldkistje, inhoudende ongeveer f 1300, er 
uit genomen. E-o papieren enz., welke in de 
kasi waren, hebben zij er in gelaten. 

Bij dit alles vergete >nen niet, dat ook 
Amsterdam een stad is met leege magen en 
volle brandkasten. 

Brandjes. 
Kleine branden: Borgerstraat 85, v. Kim-

burg Stirumstraat 40, Lindengracht 19 en 
De Wittenstraat 50. 

Schoorsteenbrand: le Conradstraat 84. 

ROTTERDAM, 
Zeeliedenstaking, 

Minister Posthuma heeft, gelijk wij reeds 
elden, afgevaardigden van de afdcelingen 

Amsterdam en Rotterdam van den Zeemans
bond en van de afdeeling Rotterdam van 
do Sailors and Firemen's Union op aud»*ntie 
gohad. Naax aanleiding van deze audiüntie 
heeft de minister telegrammen gericht tot 
da reedters, ten einde het aanknoopea van 
onderhandelingen tusschen dezen cn genoem
de bonden te bevorderen. 

Naar wij vernemen, blijven de reeders 
zich echter op het standpunt pellen, dat 

'4ij uitsluitend wensohen te ©ndernandelen 
met do zeelledcnvereeniging ,,<3e Volhar
ding", waarmede zij een collectief contract 
hebben afgesloten. 

Ja, met besturen van modern© bonden, 
die alles doen om stakingen te voorkomen, 
cn als ze uitbreken naar vermogen traeh-
ten ze te doen mislukken, daar kunnen de 
hoeren kapitalisten mee opschieten! 

ARNHEM, 
Verboden uitvoer uit „mareele 

drang". 
Het Gerechtshof te Arnhem heeft gister 

In hooger beroep uitsprafck gedaan in da 
zaak tegen den instrumentmaker M. E. 
W. K. L. te Utrecht, die door de lïecht-
bank to Almelo werd veroordeeld wegens 
poging tot verboden uitvoer van medische 
gummiwaren en instrumenten, tot li «Lagen 
gevangenisstraf. De beklaagde had verklaard, 

dat de door hem vervoerde artikelen be
stemd waren voor de ambulance te Glei-
witz, waarbij zijn zoon werkzaam WÏIS, en 
waarbij zulk een. behoefte bestond aan de 
onderwerpelijke artikelen, dat zonder deze 
het werk voor het personeel der ambulan
ce ernstig gevaar opleverde voor infectie. 
Op dien grond beriep dan ook beklaagdes 
verdediger zich op jnorerle overmacht, doch 
het Hof achtte dat beroep ongegrond. 

Alleen met betrekking tot de meJe in be-
beklaagdos bezit gevonden systhoseoop over
woog het Hot dat niet was bewezen dat 
bedoeld instrument compleet was geweest, 
waarom hij van dat d?el der aanklacht werd 
vrijgesproken. Overigens werd de opgeleg
de straf verhoogd tot drie maanden. 

DORDRECHT. 
De motie inzake landsverdediging 

der afd. Dordrecht in de knel. 
Zoo hoeft dan de motie Dordrecht ge

openbaard, dat, wil men deze konsekweut 
doorvoeren, men zich te pletter loopt tegen 
den muur der partij, welke heet: leugen. 

Wij komen hier door twee wegen. De 
een heet leugen,, de ander waarheid. 

De leugen wenscht men in Dordt (trots 
die motie) te bewandelen. Zulks heeft de 
redactie „Volkstem" gedaan. Het bestuur 
dier afdeeling met een meerderheid. 

Dan hebben we nog een motie van de 
Vrouwen-dub, welke door hare mannelijke 
genooten is aanvaard, maar door de offi-
ciëele pairtij niet wordt erkend. Zij, wordt 
er gezegd, hebben met militarisme niets te 
maken. Allen wandelen zij dus op het pad 
van den leugen. 

Drie (3) led n dier afdeeling, staande op 
het standpunt de.r Dordtsehe motie, maar den 
weg der Waarheid in slaande, zagen zich 
genoodzaakt, óf te huichelen, of de afdee
ling te verlaten. Zij hebben het laatste 
verkozen en hebben bedankt, langer den 
huichelaar uit to hangen. De motie Dordt 
in den knel. Elkeen die zich plaatst op 
het standpunt dier motie, moet de partij 
verlaten S-

GRONINGEN. 
De brand in de Universiteits

bibliotheek. 
In de eerste berichten over den brand in 

de Universiteitsbibliotheek te Groningen 
zoek aan het li ht gebracht, dat de brand 
genoemd Dit was evenwel niet juist. Naar 
de ,,1'rov Gr. Ct." meldt, heeft een onder
zoek aan bet licht gebracht, dat Ce brand 
niet aan kortsluiting te wijten is geweest. 
Vastgesteld is, dat de jonaste bediende in 
do bibliotheek op den morgen vóór den 
brand de kachel op de bovenverdieping 
heeft leeggehaald en de asch, die nog heet 
was, in een houten kistje gelaan en op den 
turfzolder geplaatst heeft. liet meest aanne
melijk word geacht, dat hi rin de oorzaak 
van den brand gezocht moet worden. De 
aard van. den brand wees er op, dat juist 
onder dat kistje de vloer is doorgebrand 
en ziCli van daar heeft uitgebreid. 

UTRECHT. 
Wie twi3 ons hslpan? 

Wij vragen gratis :c uur voer ki deren, 
bevorderlijk voor zang, gehpel-onthoudmg, 
anti-militarisme enz. en al wat bevorderlijk 
kan zijn voor on/o ledon van het TJt'e -htsch 
Kinder, aagkoor Do Jonge Prol ta r. Gij 
steant daarinele, dat onze kindeken wat 
l:e ers kriien de hun d o: de bourgeoi
sie opgectisch'o „volkszang". 

Stra'.s, als do pastoor weer bij het draai
orgel met zijn volks :a iglie.ljes zal s!"an 
galnven, lalo.i on/o kinderen dem volg stupt 
zijU n»t onze lio'oren, b.v. : 

Wij leven kort; 
Wij werken lang; 

Op Neerlands dierbren grond. 

Dit moeten zij vroeg 1 e?en begr pen. 
,,1 e Jonge 1'roletaer" st:;gt in le ei til 

en is nu sterk 00 kinderen, wat met het 
oog op de tijden voor ons ia Utrecht, n,ooi 
geuoemd na:; worcei. Toch kan het b s uur 
nog niet tevreden zijn. Er kan een koor van 
150 kinderen gemakkelijk bij elkan'e/ ko
men. Straks a's de heorlijke, s hoone na
tuur, voor do bourgeois weer een Ir ven 
f cheut vol woelde cn genot cn on e arbei
derskinderen van drit ierrlijte alle Versto
ken zullen zijn, zal 't bestuur trachten eenige 
malen mot hot kinderkoor een gezellig uit
stapje te makea in -bosch, hei of naar de 
zee, mits do moreele en finaneice'e steun in 
ruime mato toevloeit. 

Wordt lid i\ 3 cent per week'. Kinderea 
van 0 tot 14 jaar kunnen zich opgeven: 
Jobs. Camphstr. 3b. Donateurs en dona
trices minimum contributie 10 ct p. maand, 
llepetitie : Lokaal Melksalon, Neude 8, 

Dinsdagaavonds van 5% tot 7 uur. 

VEENENDAAL, 
Spionnenkuil of roovershoi? 

In -den laatsten tijd liepen er in deze 
gemeente geruchten, dat men in do nabij
heid van den Slaperdijk, welke dijk bij eene 
ovontueelo iunundatie zou moeten dienen tot 
eene tijdelijk© waterkeering, een groot gat 
was gegraven, hetgeen moest dienen voor 
spionnage. De marechaussee stelde een on
derzoek in en het bleek, dfet werkelijk in 
dien dyk een tamelijk groot gat waj go-
graven, waarin een ruimte van ongeveer 3 
vierkante meter. De hoogte was ongeveer 2 
moter. Do toegang tot dat gat was van t?eo-
danige wijdte, dat er een man liggende in 
kan kruipen. Deze oponing was weder aan 
hot oog onttrokken door midtfel van heide
plaggen en wel op zoodanige wijze, dat 
het bijna niet to vinden was. Het gat was 
gesilagen op ongeveer 300 meter ten wes
ten van den Slaperdijk. Door <fe mare
chaussee werd daarin gevonden oen ledig 
geldkistje, waarvan do bodem blijkbaar was 
opengesneden; een oigengemaakte boor, een 
eindje kaars on esn boekwerk, getiteld: 
„Oorlogsspion". 

Door do marechaussee werd een -omvang
rijk onderzook ingesteld, doch tot or> beden 
heeft het geon resultaat kunnen opleveren. 

GEMENGDE BERICHTEN, 

O v e r  de g r e n s .  — Gistermoilgen zijn 
te Maastricht twee Duitsche deserteurs aan
gekomen. Het waren beide nog jonge man
nen; één van hen had een ba.onetstcek in 
bet been en was uit ern hospitaal, dtóht 
Uij de grens gelegen, gevlucht. 

D e  g e v a a r l i j k e  v i s c h p & r t i j .  —  
Drie visscheiiioden uit Velseroo.rd waren 
Jlaandag de Noordzee opgegaan in een open 
vlet om te trachten wat visch te bemachti
gen. Toen zij Woensdagavond nog niet wa
ren teruggekeerd, maakten do familieleden 
zii*h over hun lot ernstig ongerust, daar do 
mail non zoo goed als geen eten «nz. bij 

zich hadden. Donderdagavond kwam echter 
tot hun groote blijdschap telegr. bericht, 
dat zij in Zeeland waren aangedreven. 

V a n  d e  d r o p  i n  d e n  r e g e n .  —  
Te Veelenveen werdVaa een tweetal Belgi
sche geïnterneerden vermist, die daar bij 
ontginning van het Hebrecbt waren werk
zaam gesteld. Het is nu gebleken, dat bei
de zich een uitstapje over de grens heb
ben veroorloofd, waarbij zij door dc Duit
sche grenswacht werden gevangen gtenomen. 
Zó zullen nu wel naar een krijgsgevan
genkamp worden gezonden. 

Brievenbus. 

X IJ te Z.—I. Zoodra één der erfgena
men zijn wil daartoe te kennen geeft. II. 
Belanghebbenden, dus één of meer der erf
genamen. III. De dochter erft de helft en 
do 5 utcwVeriarige kleinkinderen do an
dere helft of ieder 1/10 van de goheele na
latenschap, indien dc erflater zonder te;ta-
nrsnt is overleden. IV. Ja. V. Neen. VI. Ja. 
VII. Ja. VIII. Kunnen de erfgenamen niet 
onderling overeen kon en, dan woidt zulks 
gevraagd aan lie Rechtbank. IX. Een der 
erfgenamen kan de nalatenschap dioon ver
zegelen, waartoe jnrn wch moet wendien tot 
don kantonrechter. 

cordia tonslance, Hoek, Londen; D'anea, 
k-, Neweastle. 

VLII3. Aangek. 18 Jan.: Amulet, B ,Leithj 
Minister Tak, s., Huil, l.v. Nieuwediep, 

Vertr. 18 Jan.; Starling, s., Lond n, via 
Nieuwediep. 

NIEluVE WATERWEG. Aangek. 18 Jan.: 
Johanna Maria, Maas, Hemosand; Gas-
conictr, s., Port Arthur; Sirra, motor, 
Huil; 18 Jan.: Vechtstroom, s., Newc.; 
ltive, s., Huil; Parkhaven, s-, Rosario"; 
Ledaal, s., New-York. 

Vertr. 18 Jan,: Donau, sloepb., .Vli sin-
gen; Embla, s., Stockholm; Dora Lea, 
s., Methil; Lbbergen, s., Port Talbot ; 
Wilhclmina, motorboot, Landscrona ; Pen-
drecht, s., Newyork; 19 Jan. Asiog s., 
Baltimore. 

VLISSlNGEN, Aangek 18 Jan.- Ffius 
Hendrik, s., Gravesend. 

Buitenlandsche Havens. 
Mcrak, 15 tian. v. llott. te Now-York. 
Waal, 17 Jan. v. Rott. te Sunderland. 

A D V E R T E N T I E !  

AMSTERDAM. Aangek. 18-19 Jan. ; Riet
landen : Willv, s. Newc., steenk.; Zee-
landia, s. Bu.nos-Ayrcs, stukg-; Be 3y 
Anna, s. Newc., steenk. 

Verwachte schepen Rotterdam, 
Amasis, Meijer, 17 Nov. v. Antofaga'ta. 
Algerie v. iN.-Amerika. 
Ameland, v. An:ofagash, 10 Jan. v. Nor

folk. 
Anvers, v. N.-Amerika. 
Baron Balijnes, v. iN. Amerika. 
BandOeng, v. Bat., 14 Jan te Suez. 
Chr. Michelsen, v. New-Orleans, 10 Jan. 

v. Eahnouth. 
Don. Adamsen, 27 Nov. le Buenos Ayie3. 
Dubhe, 27 Uec. v. Villa Constictlon. 
Eftichia, Vergotti, v. Rosario, 13 L ea. te 

St. Vincent. 
Einar Jarl v. Noord-Amerika. 
Fallsof Afton, Petersen, 30 Nov. v. Bucnos-

Avres. 
Gothland, v. N.-Amerika. 
Gyones, 21 Dec. v. New-York. 
Haidsford, Hansen, 22 Dec. v. Btien -Ayres. 
Haeien, v. N.-Amerika. 
Jobshaven, 13 Jan. v. New-York. 
Lupus, v. Bergen, 10 Jan. te Hamburg. 
Leopold II, 19 Dec. v. Galveston. 
Lars Eostenes, v N.-York, 27 Dec. te 

Louisburg. 
Lars Kruse. 28 Dec. v. Bi enos Ar es. 
Medea, v. B.-A.vres, 23 L'ec. v. Rio-
Ministre, De Smet, De Naeyer.v. N.-Amerika 
Manicia, Andersen, 1 Dec. v. B .-Ayr s. 
Marjoka 4orSensen, 20 Des v. B.-Aires. 
Magdalena, v. B.-Aires, 15 Jan. te Deal. 
Medan, v. Batavia, 15 Jan. te Suez. 
Moordijk.v. B.-Aires, 17 Jan. te Bunecraua-
Maasdijk 6 Jan. v. Oaleta Buena. 
Mercurius, v. Junin, 10 Jan. v. Dart-

mouth. 
Menado, v. Ba'avia, pass. 7 Jan. Point de 

Get'lej 
Nieuw Amsterdam, v. New-York, 17 Jan. 

te Falmouth. 
Noordzee, Buisman, 10 Jan. v. Teigmoutli. 
Niels, v. B.-Ayres, 14 Dec. v. Pernambuco-
Oostvoorne v. d. Tyne. 
O. A. Knudsen, v. Noord-Amerika. 
Ophir, v. Batavia, 1G Jan. te Falir.oath. 
Pollux, v. Me il'ones, 10 Jan. v. Darmouth 
i'residcnt Buiige, v. N.-Amerika. 
Pontoporos, v. B.-Ayres, 16 Dec. r. Per

nambuco. 
Uemicr, 17 Dec. v. New-Orleans 

Sekstant, v. N.-York, 31 Dec. te Bristol. 
Thomas, Krag, v. N.-Amerika. 
Tunisie, v. N.-Amerika. 
Ubier, 22 Dec. v. Port-Arthur. 
Vaarii, 20 Dec. v. La Plata. 
Veenbergen, v. Antofagosta, 14 Jan. van 

Colon. 
Woudrichem, 31 Dec. v. B.-Aires. 
Westerdijk, v. Buenos Ayres, 15 Dec. te 

Stornoway. 
Wieringen, v. Baltimore, 26 Dec. te Kirk-

wall. 
IJzeldijk, v. N.-York, 12 Jan. te Falmouth. 
Zaandijk, v. N.-iork, pass. 18 Jan. Faetn. 

Nederlandsche Stoomvaartlijnen. 
Andijk, n. Chili, 16 Jan v. Lebu. 
Bandoeng, n. Rott., 14 Jan te Suez. 
Batjan, n. Amst., pass. 17 Jan. Lizard-
Borneo, n. New-York, pass. 16 Jan. de 

Shetlands Eilanden. 
Beukelsdijk, n. Baltimore, 17 Jan v. Fal

mouth. 
Celebes, n. Bat-, pass. 13 Jan. Peri . 
Frisia, n. B.-Ayres, 16 Jan. v. Coruons. 
Goeutoer, n Bat., pass. 13 Jan. Perim. 
Kennemerkand, n. Amst., pass. 16 Jan. St. 

Vincent. 
Krakatau, n. Amst., 13 Jan v. Port Said. 
Maasland, n. B.-Ayres, 17 Jan. te Falmoutih 
Nieuw Amsterdam, n. Rott, 17 Jan te Fal

mouth. 
Noordam, n. New-York, 17 Jan te Falm. 
Prins Fred Hendrik, 11 Jan. v. Parama

ribo n. New-York. 
Rotti, n. New-York, 17 Jan. v Barbados. 
Soestdijk, n. New-York, 17 Jan v. Falm. 
Sumatra, 10 Jan. te Bat. v. Amst- , 
Sindoro, n. Rott., pass. 11 Jan. Colombo. 
Soestdijk, n. New-York, 17 Jan. te Falm. 
Zaandijk, -n. Rott., pas 17 Jan. Lizard. 

Binnenlandsche Havens. 
IJMUIDEN. Aangek. 18 Jan.: WÜly, 8-, 

Neweastle; Noordster, Westers, Caliuar; 
Neelandia, s., B.-Ayros; 19 Jan.: Betsy ( 
Anna, s., Neweastle. 

Yertr 18 Jan.: Castor, e., Genua; Con- ' 

Met groote blijdschap geven wij ken
nis van de zéér voorspoedige geboorte 
van ons eerste kind, een gezond en 
welgeschapen Jongentje, dat wij de 
voornamen 

WAARHEID, KAREL, LIEBKNECHT, 
op zijn levensweg zullen meegeven 

ANNA VAN DIJKE, 
JACOBUS VISSER. 

Haarlem, 17 Januari 1917. 
Oranjekade 5. 

Biedt zich aan een 
Meisje van bulten, 
16 jaar, voor a!3e huiselijke be
zigheden. Brieven fr. lett. B, Bur. 
„Tribune". 

J .  R A D I U S  
SCHOENMAKER, 

Albert Cuypstraai 42, A'dam. 
Mans Zooien en Achterlappen f 2.25 
Vrouwen „ „ „ „ S.50 

Buiten de stad : 
met verhooging van psrikgslen en 

onder remboui'S. 
Alles met hout gepsnd. • Genaaid IS sent liooger. 

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

Abonneert U op: 
„ÖE ÜIEUifE TIJD" 

Suciaal-demokrati sch Maandschrift, 
onder redactie van H. Gorïer, dr. 
A. Pannekoek, Henröëtte Ro
land Holst en W. van Ravesteijn 

Prijs per kwartaal f 9.50; voor ai*« 
heiders fï.- (alles bij vooruitbeta
ling). 

De 22e Jaargang is 1 Januari 1917 
begonnen. 

Vraagt gratis proefnummers aan 
bij den Uitgever: 

Firma J. A. FOKTUYN, 
'Overtoom 54S, 

Amsterdam. 

neea en f! 
Revue in drie afdeelingen door 

KLAAS DRIEHUIS. 
Uit te voeren door alle kinderen van de 

Ontspanningsschool 
„DE HOOP DER TOEKOMST", 

in gebouw 
Handwerkers Vriendenkring 

op Zondag 21 Januari 1917. 
Regie van G. Mounourij. Kapwerk van 

Joh. Meijer. Costuums van Bakker. 
Orkest onder leiding van Jan Overhuis. 

Aanvang 7 uur. Entrée f 0,30. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan onderstaan

de adressen : Berkhout, de Wittenkade 45; 
Ivraaijenbrink, v. Beuningenstraat 186 3e 
ét.; Eksieen, J. M. Keinperstraat 15; Deur-, 
kof, Kleine Kattenburgerstraat 167 3e ét. ; 
Delver, Kinkerstraat; do Jong, O. 7». Ach
terburgwal 47; Boomgaard, Bethaniën-
dwarsstr. 13; Kt. Driehuis, Madurastr. 103; 
'!e ét.; Mounourij, Alb. Cuijpstraat 20S 3« 
ét.; Kruis, 2e Kostverlorenkade 113 2e ét. 

Grand Theatne. 6T505. 
N. V, „TOO»EELVEftE£NI&l ?iG". 

HERMAN HEYERMANS en |AN MUSCH, 

Zondag, Maandag, Dinsdag, 8'|4« 

I5fle, 152e, 153e 

TROPENADEL 
Indisch blijspel v. Van Wermeskerken, 
IN STUDIE: DE GEZ3NX£Ü KLOJC, 
Sprookjesdrama in 5 bedr., door Qerharl 

Hauptmann. 

1 I C U I i S T T A i l I J E  
als eigen tanden zondes* gehemelte 

MëEmem OENTISTRY. DEÜTAL OFFICE 

WILHELMiNASTRAAT 31, DEïi HAAG 
BILLIJKE PRIJS. LAÜSJAMQE GARA^TiE. 

BESLIST PIJNLOOZE BEHANDELING 
Partijgenoofen beialen tnatei*ia!en p^ijs 

W EENIGE INRICHTING 
t 


