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She�er R�bauw ..

Jong is hij 1tQg, onse tolk - liii is nauwelijks
geboreu ! - maar tocb reeds, bezit hij kracht genoeg
om de handschoen 'op te nemen. <die me1t hem toe

werpen ZQ1,6 J
« Vooruit met ons ntisprezen werk!» want de

spot en, de laster ioaaronder meu s Ontwaking, »
,

v66r haar uerscbijnen reeds, irachite te smoren�.
be'leJijze1� ge1toeg hoe zeer hei ontstaan van een toaar-

r:'{ijk'VRI] orgaan georeesd. wordt en dus, hoezee« 'zich
de behoefte aan dergetijk blad doei geooelen ...
De tegenstand is viimig - en met reden, vanwege

de --l16i die ieder -bekampm ·wie 't niet beiieft aan
'h�mne politieke kar te stooten en die nimmer duJd'm
z1,.f,Uen dat men;wacirheid spreek: -; maar de blijken
van goedkeztring ooor ons pogen :_ vdoral'vanwege .

.

't jongere geslachC,en van hen die sinds}ang aile
par.lementair ge'knoe� verworpell hebben - waren er
niei.minder taZrijk en r.e'ch�zin1tig om,

'« Vooruit, tot sPijt van wie 't benijdt ! :ll
,

Wij rcketu»: vast op ume onderst.mn,i1:tg, . orienden,
en belouen U, van onsen kaeu, alles aan te wenden

l om, &etrouw aan onsprogramma van «Ontwaking»

�.����*liltf���ltzt��1t "

Aan onze Vrienden.
Vooruit I eenieder hoft zich sterk t
Voorult met 011,S misprezen werk !

.

Albr. Rodenbach.

« Eenieder hoa zich sierk !
.

Nicitegenstaande de talrijke'm halsstarrige, zoo
openl£jke als bedekie tegenwerking, treedt heden
� Ontwaking » de wereld in.
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ONTWAKING

,de,n tolk te makm der breedste opvatting van K_1tnst
;en Sociologie.
Zij die, in, Zuid-Nederland, nog moed en wil

bezitten om, luid en krachtig, elk� ieaarheid ie uer

konden, zullenimineropden,steztn v.a'lt «Ontwaking»
mogen rekenen, .

« Marchrr franc dans la vie et dire ce qtt'on
pett-se" ». maken wiJ ons, met Verhaereu, to! lws_ en

wat ook de geoolgen wezen kunnen, nooit wijken wij
em haarbreed van onzen stelregel af !

'

./

,
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N� is het H.�ogtijd' in rnijn Ziel.

Nu is het Hoogtijd i1l11#j1t Ziel,
En'blijde sonstraaldoor de ramen, ,

'-E� ge�trge"ge�rva1t l�Ne�ame&"
.".,

. N« is.het Hoogtijd inmijn Ziel,

,

"

" En; z(lcht ged?�in VCt1i orgel-ionen,
En bUj gelfd van ,klokkenspel,

: -E» du.izend -kaarsen 'branden hel

in 't huis tuaar. witte' nonne« toonen,

. En'kindren :'fjlond gacln spraakloos zachi, '

En watme_'.n �'loi;rook stijgen h�og�,
"

.

En in der wetf§.�ls hooge bogen
'�' "

Rttsten ve�l 'W1.'tte d1tifkens sachi.

En miy,'ne Heilge1t .kni�len siil,
E1:t bidden lange litanien"
En 'eerr» stil m�lfl'ncolien
Gaan ieaar de wi1td se drijven wil.

NUt is-het Hoogtijd i?t mij1t ZieZ.
Komt go'ede mensch�n, bidt er samm,
Zacht speeU de, zonne door de ramen,

D..6 kl�urge rqmen van mij'n Ziel.

4ntwerpm, 1-2, '96.
J••• ,'" ••••• .." .-

JAN EELEN.

"

Aan mijne lieue �'ltste1' Auna,

Een Droorn,

...... : Toen steeg ik omhoog op de zachte vleugelen
van den Droom, en in een ver-reikenden blik; toonde
hij 'mij de gansche geschledenis del' ellendige mensch
,heid, net ontzaglik beeld van dien reuzensti'ijd VOOI'

Vrijheid, en Gelijkheid.
. . . . . . Ik zag'_

Door een groote, oneindig ..wijde vlakte. vloeide een

breede, 'heerlijke stroom.

Aan eenen oever woelden woedende horden struische,
forschemannen dooreen, 'met zwarte handen en zwarte

gezicliten, in blauwe, vuile .kielen, dreigend zwaaiend

groote, wichtige voorhamers.
Ret water, was daar,' donker-troebel en �lijkerig,

doch in de diepste cliepte van den onpeilbaren vloed

blonk__een groot,' hel-stralend licht ; het kwam op,
flikkerde en glansde. doch kon niet dringen door den

duisteren, zwaar-drukkenden sluier die op het water

woog.
.(,

Aan de overzij de was. de. stroom gansch van ge
smolten goud en zilver, dat steeds voort" en voort
'rolde zonder eind, in groote,' zware golvingen, nevens

het zwarte van den overkant.
.',

Bij den boord stonden relkhalzend, ,aJg'ematte, uit

gemergelde werklieden, met spookaehtig-bleeke gezich
ten en diepliggende glinsterende oogen, ornringd door

trotsche, in 't zwart gekleede heeren, elk met moeite
hanteerende een gTOOt! gouden zwaard,
Een hooge, bruine- berg verhief zich achter hen,

'en op zij n toppunt strek,te een groot goudeu kruis

majestatisch zijne kale a�'l�en uit. 'Alles scheen het
te beheerschen en van o�del' zijn voet borrelde de

gouden stroOlljl op, die al die rnannen van hunne

makkers afzonderde, en :waarnaar zij wanhopig' wezen
wanneer hunne broeders hen riepell, als op de eenige
oorzfiak hunner lange, ba'�lg'e scheiding.

I _I I

Over den vloed was eell' 'Smal, zeer smal brug'g'etje
gesl�gen, fm.-.geen, twee"nialll�en konden tegelijk over

dit J:>rugg'etje gaan;, en al d�e menschen m6esten
zich· vereenigen,J en ni<�mand wilde toegeven, en

niemand wilde wachte}l,. En, van heide 'zijden verliet

er een aen oever, en zij ontme>etten elkaar juist in
't midden" d�ar 'waar de gouden w'ellen n'aast Jlet,
vuile water· vloeiden.

'

De eene was met zijn reusac\l?-ti�en v,oorlia�eT



ONTWAKING

zwier.

Een kwart eeu:ws is vervlogen sederf de'grooteche en:
tragische Commune het oude Europa v�istomde en de
verrotte maatschappij op hare grondvesten -deedwan
kelen.

1';_ '

gewapend> en de: andere: met zijn zwaar gouden
zwaard ,

- En z�j begonnen op elkaar' te beuken en te
slaan, alsof" zij' niet belden "uit vleesch en bloed ge-.
maakt waren. En de stalen hamer bonsde neer'op het
hoofd van den strijder in krachtige, klinkende slagen ;
..... maar het goud ook .stak goed. En lang was de
strij d, . en hardnekkig: Meermaals vielen beiden val}
het smalle, zeer smalle bruggetje; en de struische
workman zwom

_ op het water ,door zijne eigene
kracht,

'

en de andere bleef van zelf op het gesmolten
goud drijven, wijl goad zwaarder en machtiger is
dan de nietige mensch en zeer veel vermag.
En het verwonderde mij dat zij belden nog niet

dood waren en dat het lichte brugget.je nog niet
ingestort was.
En steeds langer . en Ianger duurde de strijd, en

steeds hardnekkiger en hardnekkiger werd hij.
En ik hoorde noodklokken bonzen in donderende,

galmende tonen, en' ik zag vuurroode .vlaggen wap
peren boven die huilende, dreigende hoofden.
De zon week terug achter donkere, zware onweers

wolken en de Iieldere dag maakte plaats voor een
twij felachtige schernering ,

Ik iag niet goed meer .

Rosse bliksernschichten peilden door de lucht en de'
rornmelende donder grolde met grornmenden muil ... �
..... Plots ging een verward geroep van vreugde

kreten uit de menigte op ...... Ik 'keek .naar het kruis
.... � .. het {Vas er ;ni�t neer, Eene, .i�p..rigt\ .echichj had
het gesmolten er van den berg liep een hooge, schui
mende, kokende baar af in den stroom ; zij naderde
met woest geweld en met vernielende kracht bonsde
zij tegen het brooze bruggetje en trok er eene gansche
helftvan mede. De in 't zwart gekleede heer verdween
en steeds bleef de rirwe, woeste werkman staan met
zijn bebloed gezichf 'en nog altijd zwaaide hij iijn
zwaren hamel' boven zUn hoofd in gemetep,' -breeden

�'���.�'�t�'��•. ..' '.
. . ",_. -�.

v =: :,:.,'i.�f:::':'>.,
De Commune .V0-R Parijs.

.

.
. ... 1"Gegroet! 0 martelaren der volkszaak.rgevallen in.deri

edelen strijd voor volkenrecht. Gij hebt -het> eerst 'de
uiting van een zelfstandig-wordend

.

proletariaat doen,
hooren. Gegroet !

. '. ��. .

Hoe kort was uw leven, hoe .schrikkelijk llw val! '

Wat waart ge dan? Watis uw werk?
lIebt gU vrede ehw'elst�nd o�_ aarde doen ,11e�r�che_n?_Behooren ellende en.verdrukkirig tot het v�rled�ne'? Zijn

er nocli goden noch. dienaars,
.

meesters no'ell' slaven,
beulen noch slachtoffers meer P

.

o 1 bittere ironie !
.

H�alt men dan maatschappijen omver door Vendome.,
zuilen neer te 'w�rpeil en, .. <;lelue!en 'lJiti;;e vaardigen ?
Stilt men hongerkrampen met Bourbons �n- Napoleons
tegen Carnot's en Faure'S -,t� .verwisselen ? �

.

�., ,
�

.

En toch eel' ik 'U, yerheve:t;l�: iI1 .bloed -ges�oorae
volksuiting. . ,I- ,

.

Uwe schrikkelijke nederlaag.:;< het bleed' iiwer.idertig
duizend slachtoffers .,verheff'€m-U, en zullen U d,ooi de
opkornende ge.slacpten doen eerbiedigen, ja zelfs uwe
fouten doen vergeven i-> vergeten 'karl' ofmag men
niet. _. : J.. /'

.

,
'

,

".
,

,

.

Z\)t ge mindef' d'an de hongeropstanden va� 1848
onder 'het' devies : ;( BrQod ofLood»; gij-: evenaardt. ie
in l1we iaatste" tragische M·en.· "Wat- hoogmoed �ll
gcbrek aan sa�enhang uwei leider,s, J '0 ontnolllen
heoben, is aitgewischt -door net )n�tela�tsblo.ed 'Van
m�nnen, griJ'$aa1'ds,. v.rouwe�· en�\'k:inCl.eferi, .

dat 'biJbeken door het verschr-rl{te,parijs vloeiae.> �
" '

.. '

Oh! _mochtet g-i} de Jaatste poUtieke 'r.evolutie, ,Ie'
faatste ,stuiptr�kking z!jn eens' geffsh;\�toesta:qds _die.
'niets voortb1'acht. •

� ,

:-:, :
'.'

•
.

Mogelij k is het tot het heil der llle�sc!Iheid dat gij
gev:allen zijt. 'Tot w_!1t zou uwe oy,e:rwf,h�ing aanlei- -.

!:ling gegev_en hebben ?Zou,een f8e Maart:'ge{me'n 4 Sep-
tember teruggebracht hebben ?' ":_,_'

Eens te meer hebt
'

gij: de ,omnach't- van het parle-
mentarismE) bevestigd'? _

'. Gan$ch ��we kracht, .,geschiedeniS' .....en groothgid. ,ligt
in uwen v-al.

.

, Uw ,g��told biped he-eft den grond, bemest en vnl�ht
baar gema,akt, welke heden de rijke "oogsten afwerpt .

Dan klaarde .de h.1C'ht wede'i; op: aall het bl'auwe
hemelgewelf glansde met gcmden gloed :'de groote,
vurige ZOllo .

.

De stroom hegort te brulsen ·en, te 'Z'iederr. De dikke
nevel vap slij k ,die op het 'water rlls�te werd 'wegge
schoven en gansch de s�room werd gdud '; en het goud
werd vast, en alle menscnen 'stormden e1' over heen'( . '., I

.en vereenigden zich, en luid roepeIjJ} ,en sChreeuwend'
en weenend vielen iU in elkaars -a·rlhen. -'.'

Ik' had gezl.en

SAM. TOLKOW8KY.
. \.

Amtwerpen, 20E'ebruari 1896,1

.......

.
.

a
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Vieren wij den' 18e Maart, daar deze ons nader bij

het doel gebracht heeft. Maar aan de jeugd hierbij stil
te staan Em na te denken over de slachting van 28
MeL

Zij welke sneuvelden: waren slechtsstemrechtvee! )

Hun dood alleen, heeft het Idee, gediend ....
o ! yolk, wantrouwt uwe afgoden en uwe 'leide1's!

FRANCO.

Antwerpen, 11 Maart ::'896.

Een mistige Avond.
Een flauwe motregen zachtjes-droppelend als tranen

in de grijze schemering, melancholisch-stemmende
gedruktheid van een droef-droomerigen November
avond. In 't eentonig donkere rijzen spokerig-stijf
lantaarnpalen, waarop de gaslichten onzeker-vlammend
dansen, en een geelig-stralend licht over den slijkerigen
grond zenden,

-

Een gemeen-morsig pleintje met bouwvallige, tegen
-elkander aanleunende hu'zingen ; beneden ingericht
met schijnpracht; .voorzien van Fransche of Engelsche
opschriften. Aan de deuren vrouwen met tartend-uitda
genden blik, tengere en sterk-gebouwde, van alle

natien, publieke vrouwen, geketend als gevangenen aan

hun ellendig .stieltje, zekeren keel' gedwongen 'om den
broode zich te verhuren aan mansvolk, dat ze verachten
en haten... ....... als vij anden, maar' waaraan ze -zich
gewillig gevenien onder een schijnglim laohje een leed
vl!rbergen', een smachtend leed vol herinnering.i., .

'

Driftig drentelen er mannen over 't p1eintje, een

soldaat, een heer de hoed. in 't aangezicht gedrukt,
schuw, wenschend niet erkend te worden, een jongeling,
een ouwe versleten wellusteling, die zich daar komen
verdierlij ken.
In die brandende blikken ligt iets koortsigs dat

"lmiveren doet .... : sommigen treden binnen, anderen
schijnen haastig om weg te zijn ...... als een vloek, een
profetisch-geheiligde vloek klinken schol'-krachtig de
eerste t011en, van de "M;u�seil1aise" met begeleiding van
eeri valsch-gestemde piano ....
Donker afstekend tegen het verlichtte venstel' staat

fiink-omhoog een dier ongelukkig� bannelingen der
maatschappij.

" Allons enfants <1e la patrie
Le jour de g10ire ,est arrive. ,17

En alsof ze 'zelf dien dag v/an g'lo1'ie in een,ver-b,�wogen
verschiet, zag opdeineI,l :

« Contl'e l10n" de,la tirannie,
L'etentard sapglant est leVEl »

Het windt haar op, 't medesleepend HeeL, f:e zjet in
't verre verre die oll1wenteling vool' ontvoogcllng.....

'

Onbewust misschiel1-, gloeit in haa1' een haat, een

hatende haat, terwijl de Vrijheid in opperste verschijning
voor 11aa1' oprijst. ....
Langzaam, droef zwemmend op een naargeestige

trilling' van klanken, stervend, wegdeinend als een

gevallen Ideaal van Vrijheid, een illusie al te diep
gevoeld, eindigt deze plotselinge ophefflng, die oIft- -

veering aan 't hedenaardscho.c. ..
En als daar straks staan ze daar, de vrouwen met hun

tartend-uitdagende blik, anne slachtoffers, ,zoo Iaag
gezonken, een heilig streven om Vrijheid, om ontvoog
cling' met de.« Marseillaise » scheen op te stijgen ....
Een woelig-woelende zee van teugelooze hartstoehten

doorgolven op die kleine ruimte denmenschenhoop, en
rijst en daalt saam met den waaienden wind" harmo
nisch, om strijd, een langen strijd ..... '

Antwerpen, '95. LOD. BAEKELMANS.

�.�t�t®r�,�t��t�-Et)t�� t·

Kunst-Kroniek
Het herverschijnen van \ het puike tijdschrift Van

J.,Tu en St;'ak$ is eene ware 'klll1'st-gebel�Ttenis" en werd
dan ook door het [ongere geslacht met eene onver
.holen blij dschap begroet.
'Vas de" buitengewone verzorging van de eerste

reeks eene uitstekende waarborg ; met genoegen beken
. ik, dat liet nummer dat ik onder oogen heb de ver

wachting nog verre overtroffen heeft.
Deze aflevering bevat -- door August ':ermeylen -

eene colossaal-sterke «Kritiek del' Vlaamsche Beweging,»
die geroepen is om eene diepe opschudcling te ver

wekken en, den borizont voor velen onzer flaminganten
te verbreeden.
In de vier en dertig bladzijden die deze kritiek beslaat,

wordt meer gezegd dam 'in menig lijvig boekdeel 611 als
hagelsteenen tijdens eene stortvlaag volgen de argu
menten zich gestadig op. In eene kemige, .gespierde
taal bewijst de schrij vel' clat de Vlaamsche Heweging
slechts een deel is van dien gl'ooten \Vel�eld-strijd V00r

ontvoog-ding Em zelf.stanclig·heid, en toont aan dat het
'Parlementa1'isme - ook vool" cle Vlaamsche Beweging
- hoeg'enaamd van geen nut I{an weze�. De eigenl�jke
taalstrijd - zooals h�j nu verstaa:r� wol'dt - kan'dus
niet het einddoel, het Icleaal zijn.
Waarlijk, het doet goed zoo eens eene nutchtige

stem, forsch en, krachtig te hboren drennen over onze

vlamilsche beemden !
« Doo'r 't zomeren» van Karel v. d. Woestyne, beti't

voorzeker goede eigenschappen. Eene sterke persoon
lijkheid lig-t in dit stuk en een' prachtig rythmus
gaat door deze zoo n\jdig geschl'evene verzen; maar,
o.p zekere plaatsen, klinken de woo1'den wat retho
rikaal en ook zon het ,gehee c ol1ei-ndig winnen aan

een 111eer dllidel\jk sYl11bolisme.

"
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Prachtig is Emm. de Born'a « Scheppingsdag,
waarin ons de flinke schrij vcr dien sterken , onweer

staanbaren scheppingsdrang van gansch natuur, op
eenen vol-mlddag, terwijl in de heet-groene schitter-

1 I .lucht, de stage siddervlam del' zon bloeiend gloeide,
doet medevoelen.
Verder bevat dit merkwaardige nummer eene uiterst

wel doordachte studie over de «Socialistisclle Partij
en hare drijfveeren s van Jac. Mesnil en « Variation
en Gevolgtrekkingen 1) van Henry V. d. Velde.

'

***
« De Viaantsclie K1'ing " genootschap van leerlingen en

oud-leerlingen . aan het koninklij k Atheneum van
Antwerpen, heeft, in een zeer lief boekdeeltje van

64 bladzijden, een aanta1 studenten- alsmede de
meestgekende oud-Vlaamsche liederen verzarnsld ; ook
aan vele hedendaagsehe zangen werd een plaatsje
toegestaan.
Met genoegen beveel ik dit « Liederboek " aan, dat,

door zijn gering-en prijs (slechts 0.20 fr.) tot een zeer

grooten aftrek geroepen is.
*
* >f,

Onze letterk un de heeft een gevoelig verlies ondergaan
door het afsterven van Francis Nautet, een zeer aanzien
Iijk jong schrijver - ongeveer veertig janr oud - die
twee del' beste kritische opstellen in ons land verschenen:
Notes SUI' la litterature moderne (twee volumen) en

Histoz"1'e des Lettres Belges d'exp1'essionfmn(:aise, (2 volu-.
men) onderteekende.
Ongelukkiglijk moest de schrijver, om rede zij ner

ziekte, van dit laatste werk het c1ercle gedeelte onvo1-
tooldlaten'. 'I

,Francis Na�tet behoQl'c1e tot den' g-roep van Ic; Jeune
.

Bet,qz'que, waarvan hij een del' stich tel's en na den dood
van Max Waller een del' eig-enaars was, Verleden jaar
richttehij met Georges Eeckholld en eenig:e andere v1'ien
den he� uitstekende tijdschrift Le Coq Rouge op, waal'aan

hij echtcr niet meer medewerkte,
Z\jne litterail'e feuilletons in den Jozmzal Cle B1'uxeUes,

.

zijne kl'itische -sfudies a.ls l".A1't et la Bou1'geoz's{e, le
Niltilisme littrJmi1'e,. eIlZ., zoo aangrijpend door hunne'

oOl:spronkelij kheid, verhevenheid van 'g'eq.achte en

zuiverheid van taal, z,Un echte meesterstukjes.
'

Onze jonge schrij vel'S y'erliezenveel au;n N'a�ltet, want'
slechts weinig-en hadde'n den moed oin, als hij, .over de
eerst� werken zUner vrienden zulke prachtige bladtUden '

.

ware kritiek te schr�jven. _

,Sinds den dood vall Waller, is de 'jonge litteratuur
nooit dieper i� rouw g-edompeld geweest.

,SHEGER RAPAUW .

.*��L.*���'�'" ..---------.,r- � c;'�-++
,

.

Knllstkring "Als Ik Kan. "
De laatste tentoonstelling- van dezen kUlistkring, \nag

werkelijk een' bazar genoemd wQrden. E:' waren zeer

vele met verf bekladde doeken en beeldhouw werken; -

in 't algemeen dood versleten onderwerpen, en op 2 of 3

schilders na, ongelukkig van uitvoering. De beeldhouw
voorthrengsels zijn slecht, gezien de beeldhouwkunst

in onze Vlaamsche school de bovcnhand komt te belialen
op de schilderkunst.

Baggen ste1t ons werken voor, die sinds jaren in de .'

exposities hunne 1'01 vervullen. Hij zendt OIlS, onder

andere de Nest (ontwerp voor eenen bloempotl.Kind met

den kever (?), een drietal portretten en ern oud vrouwtie.
Alfons V(m Beurden met zijn oude drak en, die ons de

werkzaamheid z ij ner fabriek doen kennen :,vaal'V,3p
men jaar in jaar nit, altijd de zelfde fantazies mag van
verwachten. Men zwaait Van Beurden veel grooteren
lof toe; dan dien.welken hij v, rlient en hij bcautwoordt
niet eens aan de syrnpathie-en h06ge_w!1arcleeril1g- vap..

ons Antwerpsch publiek ,

.

Bmie! Jespers geeft ons zijn Meeder aarde, (sehilderij
van Bouguereau) een gro _ tlawaai vol 111ftl nequins buiten
propor tie en zonder gevoel , Een ivoreu bustje dat

eenigen tijd geleden in clen zelfden kunstkring doorgirig
.

voor Modestia en dat van zijn oneindig getal Lente-
bodes een vlinder op den schouder heeft gekregen.
Zijn Dageraads, en Melkboerinnen. waarvan wij ODS

nog de eerste herinneren ,in de sederb ruimen tijd geleden
-

,P: ,

tentoonstelling van Gent en die ons nog doet lachen '

of betel' medelijden gevoelen. .'

.

Het portret van de gravin d'Oultrelllont is ongelukkig
van uitv.Qel'lng,. en eindelijk de Nacbt, ZUIl jongste ,

scheppingvis zonder vorm, dit g-eeft eel)' bewijs van zijne
kldne kunde. Ik zoek te vergeefs in deze nacht ,(7n): de
nacht, In de dagbladen schrijI't men, ·dat de Nacht de

bewondering' van'geheel het Antwerpsch Imblielc en voor�

a1di-e van Minister De Bruyn afdwQl1g.Indien dit waal' i�,
gevbel ik me8r' niede1ijden v06r Minister De Bruyri en'

,

het Antwel'psch publieli: dan yoor den ". Nacht») v'an

Jespers.
-

In 't algemeeil :hebben de �tentoonstel1ers gewel'kt
juist g'el1jk eell meubelmaket, ...die 'eene kl�er- eD eetka,st
tini]l1�i,t zo�oer het heilige doel y,au,'kuns(te bes�ffen:
Ik hoop dat met de toekomende tento.ollstelling' de Als

ik lean'iIers. zullen kU)Jnen. "-�.,, .

�

Aptw�l'p�n, 26:3;-96.

Wetenschappelij k
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6 ONTWAKING

oxy-jluo?'u?'e va�� uranyle en ammonium en die de zelfde.

eigenschappen heeft als het plantino cyanu?'e van
baruem:

Op twee meters afst'and van eene buis van Croockes
geplaatst wordt een papier met

-

deze stof .bes+reken,Iichtgevend. Indien men tusschen de buis en het
papier b: V, de hand houdt, ziet men dat de catho
dische stralen weI door het vleesch, maar niet door
de beenderen dringen ; op het papier ziet men alsdan
het afbeeldsel van het geraarnte del' hand.

*
>1< '*

'

Troee jonge Noorweegsche matrozen, laten te Ne:vYork een eenvoudige canot maken, met een mast en
2 zeilen - dus eene sloep � van 9 m.Tang; volgens een
nieuw model waarvan zij de plannen geheim houden.
Men weet aIleen dat zij twee hermetisch gesloteneluchtkoffers bevat. Zij rekenen in Juni hunne eersteproefreis door dell Atlantischen Oceaan te doen.

*
_

* �* .>

Science zegt dat het Russischgouvernement van zin is
in 1900 de Gregoriaansche tijdrekening aan te nemen.
Het verschil in datum zou in eens vereffend worden of
wel door gedurende de 12 eerste schrikkeljaren den 291\
Februari af te schaffen.

Sprokkelingen�
Volgens Goetschalck zouden de anarcbisten op het

toekomend socialistisch congres moeten uitgeslotenworden « omdat de meeste dezer .individuen, door
hunnen finantieelen toestand, tijd genoeg hebbel� om dehervormingen in de huidige maatschappij gerust af te
wachten. "
Zoodus, dat volgens Goetschalck al de anarchistenmillionnairs zij n ? En ware dit zoo; zou ,dit dan een.egegronde reden wezen ?
Eerst Waren de anarchisten geen socialisten, lat.�r

waren zij geen -wetenschappelijke menschen, en daar
beide argumenten weerlegd werden,· 'komt g-zelGoetschalck eindelijk met dit vertelsel voor den dag.
Overweeg in 'It vervolg betel' uwe woorden, vriend1eel' gij nog zoo iets vertellen komt.

*
* �

Eenige dagen geleden kon men in de dagbladen-het l'volgende stichtend nieuwsje lezen :'.'« Een soldaat is
. beschuldigd van ongehoorzaamheid, omdat cen sergeant
gevonden had dat de kapper z ijn haar niet goed afge-* . sneden had. Hij wilde hem verplichten terug ,te gaan en'/f *
de soldaat weigerde.li'7imaat van Formosa .

...:.,._ -'C{�l'et Terre geeft eenige in-
"Ingevolge eisch van den auditor, heeft de raad den·lichtingen overhet klimaat.van Fofrnosa.In 't algemeen

soldaat tot eenjaar correctie verwezen.»
,

is het er-warm, zelfs ten N. 'De gemiddelde temperatuur ,I ..'t Is tach schoon, de discipline niet waar ?-is 270 C; 11e.t gemiddeld verschil bedraagt 140 (In Januari
*1602, in Ju1i 2802.) De ligging van het e iland ten Z. O. van * �<,het Aziatisch gebied der Moessons, geeft aanleiding +ot Vijf en twintig duizend mijnwerkers uit het.Silezischeene buitengewone uitdeelirrg Va!1 regen. Na, de Z, W. koolmijndistrikt Ostra-Karwin hebben het werkmoessen van den zomer volgt de N. O. van den winter gestaakt. '

."die" waaiend over de WaFl11e -Kuro-ShiWG, sterke regens . De .oorzaak dezer staking is geene kwestie van )oon ofaan de N. O. kust teweeg brengt. Hieruit volgt dat er op werkuren, alhoewel die mijnwerkers - meer nog zoo.een groot gedeelte 'yah het N. van het eiland 2 regen .

mogelij k dan anderen ...l onder dit dubbel opzicht' teseizoenen zij n.
klageu hebben. Zij verzetten zioh enkel tegen deTe Ki-Sung bereikt de regenval 3 m.; hij heeft een rna-
maandeUiksche betaling hunner magere loonen waardoorxj�Ul11 tussc:1.en Ja:nuari en Mei en een ander tusschen-
zij zonder genad.e over'g'eleverd worden aan de ex,ploiAugustus en Octo'ber. Te Tam-Sin bedl'aa.gt hij 1900mm•
tatie del' kroeghouders eI'! winkeliel's', bij ,vie zij opDecember is dool'gaans dl'oog; de grootst,e regens krediet koopen moeten. Ook klagen zij hevi� ov�r devallen in de lflnt.e. Tp, Tai-Nan op de N. W. kust is de '�ngehoorde, brutaliteiten waaraan de wel'kliedenclie inwinter zeer 7Jacht vooral in December en Janual'i. In den:, die mijFlen gebezigd worden, blootgesteld zijn.

" .' .

z0l11er'echt$'lr zijn er de hitte e�tde reg�n van een trapisch'
Nergens is zull(e mangel aan inrichting als bij dcSile-'geweld. De thermometer }dim't t0t 38e en gedllrende del'). zische werklieden 'en nergens nogtans zijn de staldl1gengansche? dag d�alt hij niet onder 32 it 330•

Z,oo taIrij k en heert de orlltale bet�ugeling zich zoo 0!l� r

ltlachtig getoond, niet al\een om den algellleen�n toe-'
stand, te ver�eteren (?),_'lllaar zelfs om het herneme� van
den arbeid te noodza,ken. - Het is waarl\jk verheugend,te bestati6n .dat h�t'volk zich eindelijJ,r tegen d,e wine'
kemige behandeling zijner meesters begint te verzetten.De-fusilladen die de vorige stakingen" kenmerkten,
bfilletten niet dat sinds dri� weken vijf-en-twintig duizend
mij-nwerkers het werk gestaakt hebber!'

;l't :�

*
'* .;if

Eene Russ'issche zending hestaande uit 3 astronomen val].
het Nicolas observatorium te Pultawa zal zich liaar dfl. I

mond,ing van den Amour begeven om de zonsverdlliste-,ring van 9 AUg'uStllS na te gaan.
'

/
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ONTWAKING, 7

een maal is geene gewoonte met den confrater het
eens te zijn, want, inderdand, veel moeite kan het niet
kosten om ongelukkige recruten de onrechtvaardigheid ,

onzer maatschappij en haar vaderlandsch ilotisme te
doen kennen, En, wanneer ze eenrnaal, ik znl niet zeggen
van het nuttelooze, maar van het nadeelige eens legers
zullen . doordrongen zijn, dan zullen zij zich niet m�el'
met een zoogezegde verbetering laten paaien .maar
begrijpen, wat Verrneylen zoo juist in zijne kernige
kritiek del' Vlanmsehe -Beweg'ing- zegde r « Wie eene

gedeeltelijke hervorrning van het loger wil, die acht
eigenlij k het militarisme toch goecl. Elke gedeeltelijke
hervorming maakt eene in-den-grond-slechte instelling
jonger eri heohter. ",' Ik wil niet verbeteren wat in
onzen weg staat ; lict mQ,et vullen. » S. R.

,

Er is te Berchem .een comiteit gesttcht met het doel
de aldaar bes��ande vrije «Volksboekerij . te herin
richten. Daarom rlcht-.het een oproep aan al wle de
volkszaak geneg-�n is on� de ondememing, in de mate
zijner krachten, te steunen.
't Is te hopen dat die oproep tal1'ijlc zal beantwoord

worden en voonal, dat onze schrijvers niet nalaten
zullen een exemplaar hunner werken aan deze bij
uitstek nuttige instelling toe te zenden.
Ook zal dit 'comite zich onledig liouden met het

inrichten van volksvoordrachten.
-

,van hartejuich ik het heerlijke plan del' inriehters tce,
maar hoop ook, dat alle politieke vooringenomenheid
zorgvuldig zal gebannen blijven, zooniet, loopt het ware
doel, verliehtingen ontwikkeling, verloren.

'I.
I

'*
* *

,_'Over de loting en het leger zegt een Brusselsch'i' dagblud, om zijne militnristisehe princiepen gekend, dat
! ' de krijgswet eene ware schande is, versterkt door eene

na�stootel�j ke onrechtvaardigheid ; en verder wordt nog
bekend dat zij , de wet, het sehandelij kste misbruik van
eene egoistemmderheid daarstelt.

'

-Ziehier hoe dit blad zich uitlaat over het, leger, als
inste.ling : ..... « men leert er ook de discipline den nood
zakelijkeu nfstand del' persoonlijkheid in militaire zaken, _

zonder .dewelke het bestaan van een leger onrnogelijk
is� »

-

( Nergens wordt een betel' veld gevonden voor soda
I listische propaganda, zeg·t bet/ daar de zonen van, boel'en

en werklieden, gedwongen ransel en geweer te drag-en"

terwijl de kiuderen del' rijken niet hoeveri op te trekken, '

B. P. v. d. Voo, Slovack
I' oo���,�natuurlijk geneigd zijn te gelooven dat de maatschappij

slecht ingerieht, is en dat het tijd wordt haar omver te I'
halen.» - Het dunkt mij dat er wel reden bestaatom
zoo te peinzen !

' .

De pe1'sonen 1Veike /� 9nt?Va!{'in.q ., pel' post ontvinge2z en,be heel' minister�\erscbrikt door den snellen voor- nie_{ ve1'langen in te teekenen 1voJ'{len. verzocht dit nn,'Jn1Ve-r �

ui,tgang van den,revolutionnairen geest in de regimenten niuw Mt bu?'eel-, 'luee)' te senden" zoo _niet 1Vo1'clm zid als
- zou dan ,ook ,den toes�and trachten te rM,den d90r .abonnent aanzien. '

het voorstepen van 'den persoonlijleen dienstplicht;
waal'door - �ltij'd volgeps d�t bla� - ¢Ie hijgsdieilst
zeer dragelijlc zou wOi'den ! f

'

�

,

" . �iet liever in Fr,ankrij k - w-�ar de_persoonHjke dienst-
",

Wanneei: de eers�e $chrijyeI:� k911:{el1', ,4i{tijCdschriftenphcht bestaat._� Vootvallen als die'van Ched�l, Petit- _. gaan �itg'even;, v�rontschuldJgeu �ij_ zich b.ijna ove,r'Bois, Max ILebaudy e'n zooveel andere, ziojn ,daar om bet "huniie grootJlstoutmbedighe:d .... En niemargl antwoord.t.te bewijzen L?, ,

.

' '," Doet II Integ'�nde�i, men gaat die jQngere� a,anzieJ}1)e libefale ,confrater - 0 ! hij is IlOO libe1'aal ! :- heeft :yoor z,otten, excen�rieken ,of licver..Jnen aanzlet z,e in het
eehter maal: hoegenaamd g�'en betrouwen meer,in, die geheel niet; melL�et hAn -'voorbijgaap zooals een koe
'vel'andering; want, aldus''!uid,t ,het slot van z�h artikel : een locomotief over de rails ziet glijden ; met dit verschil

I'
"Dan zal het te laa't ziju'om de weinigewaardig'heid .

d�t de'lcoe dit misschiim zeer l1'atutlrlijk vindt. '

! te redden, die de regeering' nog be�ittt(m kan.· .,
'

"

FRANCI� NAUTET,
"

" .Even aJs voal' het algemeen stemrecht, zal ?:ij slechts -

'

toegeven' door den- schrik en, verre v'an het socialisme te..-' _-

VieI,':zwal{ken zal zij het versterken dooi' te t06nen,�dat
men Yan het ministe,rie nie-ts, verkv·ijg·t door de recht-I

yaardi'g'heid in te r0epen .",men meej; de vuist toonen ! ... '

Ret (lO'et·mij waarlijk genoegen 'V_:091' dezen keel' - ,

'I '.

VARIA
J

Volledige vrijhcirl van opvatt.ing' word] onze mede- \
werkers gelaten en zj allee.: bl ij veu voor- hunne artikels .

aansprekelij k .

" ,.
,

Ongeteekende bri�v.en worden niet beantwoOl'd.'

_
,Alfred Santtl�belJ, boek)1,andelaar te Zurich I� v. cgeeft

'eene reeks werkeri uit, tel' verspreiding van het g'rond-
idee del' v.rljc-gemeenscbap. ' \

'
' ,

, ,I-



Del' \YolIlstnnd fur Alle, vert a ling; vall Kropotkiu's
"Couquete du Pain:» zal de reeks dezer schriften
openen.
Het bock is te verkrijgen 'nun den prijs van fr. 3.l5

(2.50 mark) pracht-uitgave, of Ir. 2.50 (2 mark) volks
HUg-ave.

Met welk reeht zou iemand zich het kleinste gcdeelte
kunnen toeeigeueu vanhet overgroote gelieel ell zeggen : �
Dithonrt mij toe, en niet U ?

Hoc kan me';} hct g:e�lec1te s�hatten dat iedcr t.oekom.t
van de rijkdominen die \vij alleu lielpen opstapcleu ?

P. K110POTI,INE:

Gedacliten heeft icder. Ifj weinlgcn worden zo tot

deukbeelden. Neg mindcr zijn 01' die vonn ell k leur
woteu weer to 'geven _YJ,ln die bcelden. Ell wiedif doet
hoort g·edllr:g.:; t· Juist wat ik dacht. Ja op orntrent 11n,
op klcur na, op �schadllw na. Dat is op 'eeJ"l)eelufl.
En vooral op den meed na, om daarmedo op elgen

,

verantwoordelijklieid voor den dag te komen.

MULTATULf.

Ret ligt in den aard del' menschen ieder en alles to

bespotten watniet van hun a1100i il! .

L KEY.

ill' zijn geen kunstregels, de ware artist teekent de'
natuur na, zooals die zich aan hem vertoont. Wie hierin

oprecht naar juistlieid streeft is.kunstenaar.

MULTA1'ULI.

Volgens de -beste optellingeu bedraagt de bevolking
-

del' aarde J 4'10.725.000 inwopers, of nagenoeg ander
half milliard. Azre alleen telt· meer dan de helft (826
millioen) waarvan 361 voor China eI 262 VOOl' Enge1sch-
rndie.

,

I

De Rabijnen van Jamina pleegrlen.tc zeggen : Ik ben
een schepsel Goels en mij n nevenmensch ook.Tk werk
in de- stad, hij werkt op' het land. Ik goa's morgens uanr
mijne bezigheid , hij naar liet zijne. Zoo weiuig liij zich
overspant in zijn werk .s zoo weinig moet ik mij over,
spaunen, Moet ik er trots op zijn, dnt ik mcer ve 1'111ag te
eloen VOOl' liet algemeen welzij n, dan hij ? Nooit : « 'Of

.

weinig, of veel, nls d� w il er slechtsis. )

ZOI'g'il\: niet zelf VOOI' mij , .\vie'_zol'gt \'001' mij ?
Dell ik alleen.wnt ben ik dan ?
Zoo nij niet, wannecr clan?

Dnt men u liever cloo le, dan dat gij anderou c1ooclt.
I w bleed fs nice rooder clan het blood l1\vS naaston.

Wie 's nachts ween 1', met dien wcencn de sterrcn nun
den 11(:;mc1.

,

Let �p de kinderen del' armen, want van hen zal de
wetensehap uitguan.

Zeg-t � iemand : llc heb gezocht en niet gevonden,
geloof het niet, ik heb niet gezocht' en gevonden, geloof
het niet, ik heb gezocht en gevonden, geloofhet.

�erst 1eeren, clan zelfstandig denken.

\' I

'Aa.:n.bevole:n. ;

'Wetenschappelij ke Bij dragen
onder redactie van

B. P. Van der VQO.
l

f
Degenen die verlangen de w�tensChapl?elij lte. Bij dra�e;l

regelmatig- te ontvang'en,' kunnen schrijven naar het
De wet is lllachtig, nog- macl:tigel' echtel' _is de bureel van ons blael: Koning-stl'aat, 4.

gewoJnte.
GroTHE (Faust).


