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V,ERRI]ZENIS. ,

Na een korten wint�rslaap verrijst Ol,1!S blad ; het 'zal dit

maal, zoo hoben we, regelmatig uerschijnen om de oeertien

.dagen,
'-.

,

"Opstanding" verschijnt in een ander toolsel, Bet formaat
is wat kieiner geworden, maar iocb is de inhoud ongeveer

dezelfde gebleven. Bet weinige dat men bij' deze uerandering
kan 'verliezen in hoeueelheid, zal de redactie trachten in te

winnen in de hoedanigheid,
,We duyven hopen, dat ieder zij'n uiierste best zal doen 011i

hei blad te steunen in de mate zij'ner krachien, Als ieder iets f

.doet (vooral voor de verspreiding zorgt) dan sal 't wel gaan.
,

OPSTANDING.

-------.::::::=::::.-------

Francisco Ferrer
Wij zijn toch in den rechten zin des woords de protestanten,

menschen die altijd protesteeren, want nog is het eene protest
niet afgeloopen of een nieuw moet begonnen worden. Nog
zucht die goede Joris in de gevangenis te Konstantinopel zon
der datwij weten hoe het met met hem zal afloopen, of een

"��''__-' nieuwe rrrisdaadia beraamd in �panJB-'i'Bgmr"onz'en kameraad',
,

en vriend Ferrer te Barcelona.

Wie is Ferrer?
De stichter van de Escuela Medema te' Barcelona, in

Spanje, de school die tracht de kinderen op te voeden �onder
hun geest te vergiftigen met godsdienstouderwijs, met kerke

lijke Em staatkundige dogmata. Dat hij daarom bovenal gehaat
isin Spanje, inzonderheid door de k lerikalen, dat is begrijpe
lijk en verklaarbaar. Die scholen. telden reeds 1700 leerlingen
en waren een doom, een ergernis fin de oogen der regeerings
k liek. Toch durfden zij haar niet aan, door ze te sluiten ofop te

heffen, want heel' Europa zou dan het reaktionaire drijven
hebben gezien.

'

Reeds langzocht .mende gelegenheid om tegen Ferrer en'
die scholen op te treden; men yond haar eindelijk door den

aanslag van Morral op het jeugdige koningspaar.
Wat deze twee dingen met elkander gemeen hebben P

,

Morr.al heeft onderwiJs aan die school gegeven en dus Ferrer

is mede'plichtig aan diens aanslag. Een mooie, logische ge-;

volgtrekking l' Zoo kan men er iedereen weI bij slepen. Maar
datwil men oak. In het. proces, tegen Ferrer heeft de procu
reur-generaal gezeg'd,' <ilat Ferrer geholpen heeft aan de

, vooFbe:reiding, van den aanslag. :S:oe weet die men�er dat?
Door MmTal zelf kan hij ,het niet weten, want qie, is dood ?

Door Ferrer - maar,het is niet denkbaar dat deze zulke dom.

migheden bekend zal: hebhen, al was het zoo, om er zichzelf

in te draaien. �een, de man moet dit uit zijn duim gezogen
l:lebben ofwei's mans fantasie vulde aan wat hem aan weten

ontbrak, gelijk veeial, het geva,l is met heeren IvechterJijke
a'mbtenaren die het openbaar ministerie waarnemen.

,

'

'regen Ferrer is geeiseht ,: niet meer of niet minder dan
16 jaar, 5 maanden en 10 dagen gevangenschap.
Tegen Naekens, den symp'ath�eken dagbiadredakteur, die

, het niet over zich kon krijgen om Morral in 'handen zijner
.

'

beulen over te leveren maar hem verborg om hem weg te hel-:
pen, dus een slachtoffer van' een ridderlijk gevoel, dat in

Spanje hoog heet te worden geschat, is geeischt negen jaar
evenals tegen 4 rnarmen en. 1 vrouw, in betproccsheerokken,
Wij begrijpen en doorzien dit geheele proces.
Zielkundig is de verklaring van den Franschen cud-senator

Naquet volkomenjuist, als dezeaanneemt dat Ferrer, al wareI '

het alleen uit voorliefde voor zijn werk, d� Mcderne school,
alles zou nalaten wat dit werk ,in gevaar leon brengen. "De
Moderne, de Vrije school dat is de gehate in'rle oogen van alle
godsdienstige en staatkundige duisterlingen, die bet kind
willen opvoeden in de vreeze des H�eren en der heeren !

Daarorn deze moet eronder en als men dat gedaan kan krijgen
door den stichter erbij te slepen , welnu dan dat middel aan
gegrepen, want ook hier zal het doel de middelen wel heili

gen.
*
* *

Eenmaal zal de dankbare nakomelingschap haar hulde
\ brengen aan een man als Ferrer, maar ons, zijn tljdgenoeten,
valt het hard te weten dat zoo iemand in het heden wordt ge-
marteld en mishandeld.

'

Francisco Ferrer uit de gevangenis - dat zij de leuze die
weerklinke van alle kanten van Europa, opdat deze misdaad
aiet worde gehecht aan de kroon van den man, die zich noemt

koning van Spanje.

(uit Ontwaking.)
F. DOMELA' NIEU;WENHUIS.

.
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»

VOOl1 Edward Joris
\, '

1

__ « Maar hoe is het dan met Joris?» is een vraag die me zoo dik-

',wijls door vrienden, en bekenden wordt toegevoegd._ En 'onveran
derlijk 'luidt 1aF.L ,het antwoord: «WeI, zoo goed' als het een

gevangene ,vai{ den grooten Turk gaan kan. Hij leeft godda.rtk ';

nog, onze goede vriend, maar het leven dat hij leidt wordt slechts
drag·elijk door de verre hoop eenmaai aan 't werkdadige levell

terug geschonken te worden., Hij zit in een killige, duistere eel,
waarin 's winters klamme koude heerscht en's zomers ongedierte

-teelt. Hij ontvangt ongeveer geen eetbaar voedsel, hout voor ver

warming «mag» hij koopen en drinkwater ook. Twee wachters

bespieden dag en nacht zijn bewegingen, die ech:ter zeldzaam
worden want hij zit versteven vaIl rhumatlsme. »

\,

.

-« En is er' dan geen uitzicht op een vr�jst�lling ? » - « Ja
,

ziet u, 'Be]gie blijft op fzijn kapittel ; hQudt de vraag tot uitlevering
I

Istaancle en stelt voor het geschil te onderwerpen aan het scheids

gerecht in den Haag ... Maar, :8elgie is klein en machteloos ;, en

de SuHan, is slu� ; en de mogendheden, blij:ven onverschillig ...»
- « Nochtans .. '. Clemenceau, , zou zijn sympathie betuigd ,

,hebben voor de zaak ? »- « Och ja; Clemenceau. VOOF hij eerste
minister werd liet hij me nog schrijven door zijn secretaris, dat hij
zou 'aandringen bij zijn collega Bourgeois ... plaar ... » ,

-« En-Engeland dan? » � «)a, �ok daar laat men ons hopen,
ilnaar ... »

� «En 't Jor,is-comiteit dan, wat doet het toch ?» _:_« Ja, 't
JoJ;"is-comiteit, 'het doet wat het kalf... Ge(i)rges Lorand heeft niet
opgehouden stappen aan te wenden. Ret cqmiteit bleef in voeling
met de echtgenoot,e Joris en met lied�n die het konden inlichten

en ... niet alles is voor ruchtbaarheid geschikt.

'.
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In "Opstanding" dragen aIleen' de schrijvers de verant

woor'delijkheid der door hen onderteekende bijdragen.

- « Maar vindt u niet, dat er wat te weinig ruchtbaarheid

was,
.

dat men te « koes » bleef ? » -- «\;Vel neen, onwerkdadig
bled het comiteit niet, en zelfs niet « koes ». Ret onderhieldook,
zooveel het kon, de belangstelling van' t publiek, b. v. door berich- ,

'ten-in de pers. Een volgehouc1en agitatie is hier, met ons volks-
-

karakter, onmogelijk en daarbij ware ze: nutteloos g'e,;",veest. Onze

betoog'ing'en waren een. krachtdadige wilsultdrukking, waardoor
de bevolking eischte dat onze Regeering hem tractaten lOU doen

eerbiec1igen en de uitlevering van Joris verg'en zOU. Gedwongen,
g'af 'de regeering toe en het directe doel der ag:itatie was bereikt.

Om het einddoel te bereikenhad de agitatie internationaal rnoeten

worden, maar alle pogingen in die' richting leden schipbreuk.
Joris was geen; beroerndheid ... »

- «En zal het Joris-corni tei t er zich danmaar ,bij neerleggen?» -

« Wel neen, zoolang er leven is, is er hoop; en Joris Ieeft nog ;.

dat is ten minste eert niette onderschatten voordeel behaald door,
de werking van het corniteit en van Joris'advocaat, Lorand. We.
zullen voortgaan aan te kloppen bij de regeeringen en bij 'hen die
er macht op hebben� -\tVanneer tIe gelegerlheid zich voordoet om
het volksg'eweten t� laten spreken, dan zlillell \ve die gelegenheicl
�angr.:jpen. » "

.

i**
Ongeveer 'zulke samenspraken ontsponnen en or�tspinnen zich

dagelijks. -:- Ondertusschen bracht de Ferrer-zaak weer beroering
in de harten 'cler menschen van goeden wil. Bij zulke gelegenheid
is het of er een adem van edelmoedigheid bver de 'zielen strijkt!
Geestdrift en strijdlust ,bangen 'in de lucht. "

'

�u (laze bevollf.i12g .�fltans di� 'ge,de�lte .d�r bevol�ti�g- j�T0n�
rechtsgevoel niet' afgestompt vilierd door eeuweniange verkwe

zeling') de stem verhe£t voor Ferrer, dien eerbiedweerdigen
'

kamper, en ·voor zijn ongelukkig'e Iotgencio�en, nu hopen we, dat
men zich ook het lot zal herinneren van den geg'ijzelden Iandge
noot, die nog steeds gevangen blijft te Constantinopel, in strijd
met de wet, in strijd met de internatioriale verdragen, in strijd
met het recht ! \'
Belgie verheft zijn stem in het 'internationaal k90r van hen die'

rechtvaardigheid willen" Opper-best; vve zu]len helpen, uit alle
krachten. Maar laat 011S tevens het oi1reclit niet vergeten waar

onder een der onzen lijdt. Want nu, terwijl' de harten, ooren

hebben, nu bestaat er hoop dat'men over de grenzen zal luisteren
naar onzen hulpkreet ten voordeele van een landgenoot, die 'onder
turkschen willekeur smacht.

SEGH£R ,RA13AUW.

�et Ppoees der leven
Bet is zeer waarschijnlijk dat de drie rechters, bdast met het

proces in zake de vermeende medeplichtigen van Mo'ral, binnen
enkele dagen den datum van het proces zullEm' va�tstel1en. En
dit zal weI midden Maart zijn.
Bet is dus noodzakelijk dat de �ampagIle, van internationale

solidariteit, ondernomen in Frankrijk, Engeland, Belgie, Holland,
Portugal en het Latijnsche Amerika (Zuid Amerika) met aIle
hacht en ijver gevoer:d wordt, teneinde de meeste energie te

ontwikkelen gedurende het proces, clat weI een geheele vv:eek zal
duren.
Bet zou een beleediging zijn voor het gezond verstand en V(Dor

de menschelijke gev?elens van solidariteit om in het breede te ont-

wikkelen, waarom die karnpagne, die de terechtstelling
hinderen van zes rnarmen' en eene vrouw, met aIle kracht gevQ�rcl
moet worden.

'

Als zich naast libertairen en revolutionairen gematigde elernen

ten erin moeien, verhinderen wij hun dit niet, en bat hen hande

len op hun rrianier : wij 'hebben genoeg g'elegenheid om hen', te

bestrijden zonder dit te doen op de rug'gen van g�vangel1en, waar

op rechters en beulen loeren.

Fcrlloer, e'en' revolutionair zonder etrket maar, met eell; libertai
ren gecst, die zijn fortuin en zijn leven heeft opgeoiferd am herse

nen vrij te rnaken ten einde de toekomst voor te bereiden ;

Niukells, een oude Jakobijn, zeer anti-anarchistisch, maar die
den moed heeft gehad zichzelf te kompromitteeren ten einde een'
anarchist in bescherrning te nernen ;

l1Ji:,ta en zijn vrouw COillcepCioll CUt�Pita, die Moral een nacht
huisvestten, toen hij voortvluchtig was, zonder hem te vragen wie hi}

"'.; - ,

was;

1'&1:.yornl, ltJ!la.'-Uucz en Iba.9ra, die zonder Morral te .kerinen

of trachten hem te kennen, hem vergezelcl hebben naar Mata.
Zietdaar de zeven personen die minstens evenveel recht hebben'

op de solidariteit van alle libertairen als indertijd Dreyfus.
Men heelt Ferrer vergele,ken bij Dreyfus. Welk een -dwaasheid !

De. een, een echte bourg-eois, niet beter of slechter dan een ander

uit zijn milieu, g'oed g'enietencle van het Ieven, uit vrije verkie

zing- het beroep van moordenaar aanvaardende, dat hij zeer geluk-.
kig is geWieest weer cp te kunnen vatten, een chauvinist ontoe
gankelijk .voor elke -edelrnoedige en verheven geclachten, zonder
eenige leste hebben getrokken uit het groote drama waarin hij de
armzalige heldwas. Maar dit alles belet niet clat het Dreyfusisme
een weidadige krisis is geweest voor heel FrankrUk.
De amcler, Ferrer, een denker, een hun1.anitair, een opvoeder in

""\ zUn zi.el, eenvoud1'g levencl.e, zander gehuichelde a�nstellerij v.an
ascetisme maar met den yen'Voucl van een arbeider'die regelmatig
zijn kost verdient en zUn jaarlijksch inko.men van 35.000 frank

,�en offer brengf om een maatschappij zonder God, zonder pries-
ters en zonder soidaten voor te bereid�n.

'

De solidaFiteitsbeweging die zi:ch eell beetje 0veral heeft

geopenbaard (behalve in Duitschialld; waal' de, gedisciplineerde
'soldaten' van Bebel het te druk hebben met de lDetalinghunner kon-.
'{'1:�1:rtlhe-�n b'oed t-e ,ten1.meI't, Ga'1'1-Qa-t zy z-i, h ZOUQ_�l iJ.ltel1eSSeerell
voor menschwaardige zaken) zal zeker de gevang'el'len aan den

beul ontrukken. Laat ons hopen dat zij machtig genoeg zal blijken
om zelfs hun vrijspl'aak

'

op te I�ggen. Bet is overigens noodig,
want ais zij levenslang gevangen blijven, zou hun leven niet vei

Jig zijn, althans niet dat van Ferrer-.
Deze toch vertegenwoordigt door zijn verstand, clo�r zUn .moed

en cloor zijn g'eld, een zedelijke hacht die de inquisiteurs graag
zouden breken.
Bet is zoo zeldzaam revol'utionairen te zien die een fortuin opof

feren aall clEm triomf hunner denkbeelden !
CHARLES MALATO.'

-' "- .. '- .. -----c...----?5·--��--cr---�-------'··

, ,

Zel\er� heer Mertens, bier tel' sfede, vel'telcle ons een zonder

linge hi'storie. Hij deeide ze ook me�, in ,'t breed en'in ;t vlijd"
,

aan den "'Bon'd c{er rechten van den mensch", die 2kh nu met

die zaal{_ onledig h�)Udt. - Volgens den h�er Mert�ns - en zijn
v.erklaringcn

1

zijn 1n vel'schillende bladen verschenen zonder

eenige
\

10gen.st.raffiI�g te verkrijgen - 20U hij ,op wiliekeuri\ge,
vv,ijze ol'ltslagen zij1il. uit zUn betrekklng a�n de rnilitaire \Verven

,,'an ,Anhverpen. ZiehieF, aJt1ijd yolgen.s de verkhdng V,aIl cl�'fl
heer M. (die we, natuurlijk piet kunnen waarborgen, maar die
(ni�,t tegengesproken werden) waaron1 hij zijn straf opli-ep :

Een adjudant, toezichter op een del' '(I/erven, ZOU zlich plichtig
hebben gemaakt aan verduister'ingen van hout en. andere

materialen, toehoorend :;tan den legerciienst; hijzou <;Jaarbij een:
deel del' w,erklie, betaald'door ,den Staat, v.oor eigel� rekening
hebben gebruikt.
In Oogst 1905, zouden die feiten ter kerll1is zijn gebracbt van

de militaire over-heden, door den heer M ... Een 'administratief
•

' I�
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onderzoek over de aariklacht, had voor gevolg qat -de ... aankla-
'

,
" , ,I

ger i\7a_n de werven werd ,gedrev.en. door de ,wacht met de

.bajonnet or 't' geWee-i' !,!'? "

Daarria' hadden lWg twee ouderzoekingen plaats door het

krijgs-parket "e n .beicl� li�pen, nit op een n iet-ve rvolging, . niet
tegenstaa:nd,e - altijd v01gens den heerM.,- bezwarende getui
gcn'iS,sei1 die wierden vGb;rgebracht.,
Eiridelijk, in .1906, wierd den heel' M. bij den hecr 'substituut

van, den Procureur .des K6nings geroepen;' waar hij verzocht
wierd, onder bedreiging eeuer vervolging voor laster en eerroof,
)(ten .brief van verontschuldiging te sturen Ulanden aangeklaagden
:�,itdj 1:1dan t.
", De heer M., die verklaart niets betel'S te verlangen dan zijn
<hnklayht .voor 't gere�ht met bewijzen '�e mogen stavcn, w'ei-'

gerde den veda fL:;den hr;,ef,�e sch rij yen: No,':: 1"1 t�111 c.; :'1' ;'-: ;},<; ,::r.
substituut nog imrner 'geen gevolg gegev.en aan zijn bedreiging ...
Wat moet er nu uit het verloop dier zonderlinge geschiedenis

worden bcsloten ?
Van twee z'ak�'n ee;l: Ofwel zijn die verklaringen .van den

bed M ... waar, en waarom+wierd hij dan gebroodroofd, en
I waarorn durft dan het gerecht dien adjudant niet, aan } Ofwel
heeft M. gelogen, heeft hij valschelijk beticht ell heeft hij jaren
daarin volhardt, en waarom verkrijgt de .adjudant dan,' geeIJ,
rechterlijke eerhersteUing ?

" "
'

Een schuldige, is er in ieder gev:al ; c1aaraao 'is niet te on.t
kon1en. Wa'arom blijft het Gelrecht nu onwe�kdadig,' 1111 d'at een
rechterlijk debat :?:ich opdringt, waar het Ineestal z66 gel1)ak- ,

�elijk aan 't 'werk ,gaat" en o.os door zijn hinkmo.edigi:;leid n'iet
heeft verwend? - Met belangstel�ing wach�en we (i)'P de' opt
knoopipg v?-n dit duister geheim.

van de Theerris, in Kensington en Lambeth, die wijken vol ont
,zettende ellende. We geven het weer' als tegenstelling met het
dierenfeest, waarover de burger1j zich verteerde:
« Hij .stond aan den ingang' van dien donkeren en eenzamen

tunnel, die onder Charing Cross door tot aan- de Ncrthumber
Avenu loopt. De schrille en sidderende toonen van muziek d�otl
gen tot zijn oor; een groep yoorbijgangers had zich bijeengevoegd:
i1; hun midden sloeg een knaap, in een

>

g'escheurd kermispak en

met zwartgemaakt gezicht -- wie heeft dergelijke verschijrringen
va'n'« negerkolTIedianten» -riiet aan de hoeken der Londensche
straten ontmoet, hun geraasmakendgezang en gedans opvoerend P
-- op zijn instrument; 'terwijl 010 de toonen daarvan ee1l meisje
danste met die -werktuigelijke onverschiliigheid, die van geen
moedeworden schijnt te .weten, Auban wierp in het voorbijgaan
een ,F � ..::i G' .zicht van dit kind: onverschilligheid en tevens

, ,'eeri zeker origeduld was er op te Iezen. «Zij verdienen het brood
voor het geheel-e gezin, die armen », rnompelde hij.
In het velgende oogenblik had zich de menigte verspreid en het

kleine paar was naar den volgenden hoek val]- de straat doorgedron
gen m11 daar spel en dans opr:-ieuw te beg inueri, tot een politie-
m<?-l1, de gehate, de'gevreesde, hen voorfdreef.

"

'

I, "Auban g'ing te tunnel door, wiens plaveisel met rrfodder oeclekt
was, tep,vijl ui,t de fu.?eken een verpestende'stank ops'teeg. H�i was
bijna leeg : slecln'ts hler en daar sloop een onkenbare gestalte langs
de n'illren hem voorqij': M;;lar Auban wist, Qat op koude, natte

'dag"en �n nachten; hie1i, evenals op �ol;1derdell andere plaatsen, ge
heele rijen ongel�kkigen l?g:el�) dient bij elkander tegen de koude
rnllren ,g�dn1kt, en altij<ii in' ver,wachting in het volgend� Qoge'n
blik door,den «ar!ll d�r wet» uit elkander,gedreven fe ,"vorden :' ,

hoopen, vUEI en 10mpeFl, , uitg-.eteerd door 'hanger en' elJende, d
,� parias 'der 111aatscnappij,' 'die v'lezens zonder ,viL. En terwijl hij
de'trappeil' opkloUl 'aan 'liet �i.nde van den gang, stond plotseling
dat toO'neel weer voor zijiien geest, h�twelk hij nu ongevveer een
j'aar g:eledeJ)" 010 ,die ielfde plaats, b�leefd hact,met zulk een akelige
duideiijkhd�, dat hij C:)llwiUekeurig bleef staan en omzag alsof het

,zi.ch .1l0g1�aals, YOOli zijne -oogelll zou herhalen:
_

.

He� was 6p een vCichtig koudenjlYDnd" -t�s@P Inludernac lt7'" e
----

st-aa waS-Tn iiieva
. em rool gehuld ais in een, ondoorzichtigeli

slluier. Hij wa's hier heen gekomen om enkelen der dakloozen de
\veit'lige koperstl,llkken te geven, die. zij noodig hadden om gedu-

,
rende' den r�,a�ht in een der slaapsteGle11 beveilligd te zijn tegen de

I

ijzige kou\le van, het weer. Toen hij. deie trappen afgeg'aan was,
'_ de' tl1I1I'lel was vol rpensehen, dis, nadat zij alle stadien der
ellende meegemaakt hadden, ten laatste hi�'t aangeland waren -

zag hij een schomyspel vobr z�jn o�gen, dat hij nooit weer vergefen
ZOhl: door: vuil en bloedige zweeren verschrikkelijk toeg'etakelde
,geiaatsbekken eicne.r vrcmw, die -- een z.uigeling aan de borst -

een veertienjal),-i§, meisj� aan de hand meer na zich sleepte dan

trok, terwijl een derde' ltind, een jongen, zich aan ,haar rok vast

JdenlGie. «lwee shillingmaar; Gentlenian, twee shilling ,maar -»
Hij was bl�ijvel1! s'taa�1 O'm de v,rouw aan te spreken.-

« Twee ,shilling' maar -I zij is nog zoo jong, maar zij zal alles

I,'. doen Iwat g:ij wiH» - en' daarbij trok zij het meisje nader, dat
zich bevencl' en schreiend afwendde. ,

" Eei'il riL1in�f 'ioorliep ben';'. Maar de smeekende, stem der vrouw' ,

klO!L"lk V00rt : «Och toe, neem u haar tocb mede: Als gij het niet
doet, dan mCDeten wij in de open lucht slapen - twee shilling
maar, Gentleman, zie eens, zij ziet er zoo lief uit »., En weer ,trok
'?:lj 'het kindnaar hch toe.

Auban voelde hoe ontzetting hem doprbeefde. Rij keerde zicn"
om, ni�t In, sta.at e�n woord te uiten, om heen teo gaan.
Maar hLj had nog geen pas gedaan of de vrouw wierp zich

, pidtsehng huilende voar zijne voeten, liet het meisje los en 01l1-

klemd.e hem.
«Ga niet weg! ga niet weg!» riep zij in vertwijfelende

\vanhoop.
) «1\.ls gij het niet doet, dan moeten wij verhongeren - neenl
haar' met 'u mede -'- hier komt niemand meer, en op het strand

mo.gen wij niet komen.
«Doet u het maar" -- doet u het maar»! Maar toen hij,

Z0nder het 'te willen, omzag, sprong de vbor hem liggende
plotseling C),p.

,

«Oc11, rqep geen politieagent! Neen, roep geen ag�l1t I » riep

S. R.

Wraakroepend
Rond KersttGd'las ik in een dagblad :'

.
.

.

, «Tj'_L2ES!�uuerstiee&t-ge-1rouden 'n 'lie"' gqS� dierel'l.
,

E;enige dames hadden geld g'egeve�l 0111 die �iek�, c1,ieren een

extra maal aan,te b'ieden. De aartsdeken,Wilberforce hidd eel!1:e,
I I'

preek. ,Hij zegde onder meer dat, het le-yen ,,der diereI1- eene stiU,e
gehoorzaamheid aan den wil vall God was-; '(he ,Zich 'in 'hen kenbaar
maakt.

Er waren daar verschillende diereil" �lal11elijk p�ard€l+, "ezels,
1�atte11",honden, konijneIl, pap€gaq.j_e�" kakaioes, j{.ar,beten @11 ka
nal-is, Vooi- ieder dier soorten wa$, naar (i� ?lard, �ar.r'''t be�st, wat
lekker$ 'uitg-ekoz?n, e["i de dames die' h,et ge,ld· g@geven hadden
voederde de dierell ze1fs.>� Tot daar die bij uitsh:;k burgelijke gazet.

�enege11heid voor dieren. is mooi, maa.t; overcil'eyel1 genegen
heiGl voor diere�, gepaard aan verwaarlooz,ing-, van men,s,clien,
wotdt afschuwelijk. Dat de dieren SOlTIS in beklagenswaardige
toestilhden leven is treurig:,en <Dnbetwistbaar, roam het wreedefvan

. hun lot is het -rec,htstreeksche, g�v()lg ;v:an het lot dat de menschen
in deie·maatschap¥>ij besc110ren i.s. Ret lot'der dieren is a£hanhlijk
van het lot. cler menscnen, en aB�err ,doo'r de v,erhef"fiillIg van d�l1
mensc'h kan, de tGestand van het dier verlDeterem. .'

'

:De n��Qie'· c1aad ,der m06ie dames',' nmd kersUijd geple�gd, zou
lnen

,I

m'ogen,1 1i1eeten: «de' :wagen voot de paard'e{l span:nen »,
i:ncliren die kijke I vrOllwer!! weI de�e1\ijk cyan met .le,enig·en �ener
1naatscl1a'P�e1ij[�e elle11de hadd!em g'edacbt ,Maar him' was g�en:
sprake van dergelij,ke bedoeling. SOIDrtg'elij ke « dierertvrienden» '

mafuen 'vaw fuuJ]! «,liefdladig.heid» een sport, en zoeken daarin
• 1 j. i \

'

vo<;:>ra.} naal" QJ!),zienba[iencile Inieuwigfueden. En het ,dwaze, net aan-
stellerige VCiLn' hU!ll1 di�ren��'efde-sport �mdt afsdluweiijk., als men
denitt hoe ircmisch1 de 'echo vall dit dierenbanl{;et moet' nag-e
Jdo:mken' hebb'en i!ll cl'e··@0ren' cler duizenden en duizenden ver

iss:hop,pe[i1�gen ,die iljo�ldrlolen door ditzeHde reusacfrtige LGncien,
me± V<;J!ll, hGnger �erscheu],'!de, il1lgewaEld'en,. pionseFld door het s1ijk
der, drassige stra�ell err der mm;:ee1'e verderving. ,

I lien .IDe{tlcl cUe,r 011gehoovde, eUende we.rdt o]]'s C0JPgehangen door
den didp"ter' )oh1"lJ. n. Mackay, waar h'ij een z1jner hdden uit « de

Ana'l"cpIsteJ1l >.>�. nJ. Ge�-r.ard AM.ban, laat clw'Valen,aan genen 'oever

, \



1 Maart 1907OPSTANDJNG
z =u•.,.

4

zij angstig snel. Toen, nu zij opstond, kreeg Auban zijne kalmte
weer. Hij stak zonder een woord te zeggen zijn hand in den zak

en gaf haar wat hij aan geld eruit haalde.
.

De vrouw stiet een vreuged,ekreet uit. Weer nam zij het meisje
bij den arm en zette haar voor hem. ,« Zij zal met u mede gaan,
Gentleman, - zij zal alles doen wat gij wilt,» - voegde zij. er
fluisterend aan toe. Auban wende zich af en ging zoo snelmogelijk
door de rijen eler slapende �n elronken pariais naar den uitgang ;

niemand was door het voorval geroerd.
'

Toen hij aan het strand kwam, voelde hij zijn hart jagen en

zijne hahden beven.
Acht dagen lang zocht hij, avon.d aan avond, in. den tunnel van

Charing Cross, en zijne ongeving naar de vrouw en .hare kinderen,
zonder haar terug te vinden. Er had iets in de oogen van'het

meisje gelegen wat hem verontrustte. Maar het oogenblik was te
1

kort geweest, dari dat hij had kunnen beseffen, wat door dezen

afgrond van vrees en ellende verborgen werd. I

Dan vergat hij, door de verschrikkelijke ellende, die zich dage
Iijks aan zijn oog vertoonde, dit eene tooneel, en elagelijks zag hij
weer in -de straten de kinderen der armoede, kinderen van r jen
14 jaar zich aanbieden ._ en hij was niet in staat om te helpen.
\N ie was meer te beklagen, de moeder of de kinderen ? Hoe

groot moet de ellende zijn, hoe ontzettend de wanhoop, hoe waan
zinnig de honger, die beiden aandreef? Maar met afschu�
spreekt de vrouw de'r bourgeoisie van: de «ontaarde moeder» en

'het «laaggezonken» kind, - de Phariseesche, die in denzelfden

ellendigen toestand precies denzelfden weg zou gaan.
Medelijden ! Jammerlijkste aller leugens l Onzen tijd kent

alleen ong·erechtjgh�id. Het is in den tegenwoordigen tijd de

grootste l1;i,sdaad .arrn te zijn. Geed zoo., Des te sneller moet men
tot de erkenning kornen, elat de eenige redding, daarin bestaat,
deze misdaad op te heffen »

",

Ja, dierenvrienden, de tranen ontsprongen aan 'tgemoed clier

groote menschenvrienclen, zooals Mackay en vele anderen, zijn de
olie die het vuur van den opstand voeden. 'Want hun lijclen - claar
het gepaard gaat met de volle bewustheid der oorzaken -_ kornt

nog zwaarder en verpletterender neer over de huidige toestanden
dan het lijderr der verdrukten zelven, die al te lang lijdzaam en

verduldig bleven.
'

' ,

Maar gewekt uit zijn verdooving cloor ele edele karnpvechters
voor cle waarheid en gerecht.igheicl, haaIt weldra het ontwakencle

vol�{_' cle reeds wankelend pilaren van onrecht, leugen en verdruk-

kin� naar omlaag. 'L. PEETERS.

EER ,WIEN EER TOEI(OMr-r.
In een der hanengevechten van het parlement werd de vorige

week eensklaps van uit het publiek geroepen : "Is het z60 dat
men hier den werkrnan verdedigt ! P"
Dit was als een koudwaterstraal onder de kijvende wijven

van den nieuwwetschen Tingel-Tangel.
Maar ik' vraag het u, wie zou, als: werkrnan, zijn geduld niet

'verliezen bij het hooren van al dat persoonlijk gekibbel en
poesjenellenspel in de Kamer, terwijl duizenden en duizenden
werkeloozen met leege maag langs de straten hotsen.
De uitroep hal voor mijn- paa�t nog scherper kunnenzijn en

was zeer wel gewettigd, ook zonder wet.
.

Mijn (bijna-) naamgenoot A. Schoutetens heeft alle eel' vim

zijn werk, waarorn ik dan ook niet wil, dat men in meest alle
gazetten mijn naam voor den zijnen gebruikt.

VVILLEM SCHOUTETEN.

,

Op Woensdag',27 Februari, om 8% uur 's' avonds'
,

in de z,�al SIX BILLARDS
-

Van Wesenbekestraat.
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den grooten theoreticus.' van, het individualistisch

anarchisme. 0 Alle begrippen, als . Recht, Plicht,
Menschheid, zoowel als Vaderland , Godsdienst, Vrij-'

� heid e. a., waaronder de eenling, de Eenige, 'in '�
. � , zelfverloochening ligt gebogen, worden in dit mees- �

�
�

� terwerk neergehaald door de logica eener onverbid- t.(
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