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Anarchie is een Griek::;ch woord pn beteekent: 
afwezighei{l van regeering. Het beteekent clus een 
toestand, waarin het yolk zonder overheid, zonder 
regeering zijn aangelegenheden zelf behartigt. 

Voordat denkende menschen clezen toe3tand als 
mogelijk en begeerenswaard erkend hadden, voordat 
deze het doel eener beweging werd, die sedert een 
machtige factor in clen s{)cialen strijd geworden is, 
vatte men het woord "anarchie" algemeen op alB 
wanorde of verwarring; en het w{)ord wordt nog 
heden zoo opgevat cloor de onwetende massa en 
door onze tegenstanders, die het in hun belang 
achten de waarheid te verbloemen. 

Wij zullen hier niet afdwalen tot het gebied cler 
spraakkunst, want de kwestie is niet een spraak
kunstige, doch een geschiec1kundige. De algemeen 
geldenrle opvatting van het woord geeft in spraak
kunstigo opzicht volkomen juist de beteekenis weer; 
het misverstaan sprui t "oort ui t het vooroordeeI, 
dat een regeering noodwendig is voor de instand
houding van het maat3chappelijk leven, en dat dien 
tengevolge een maatschapp~i zonder regeering tot 
wanorde en verwarring moet vervallen, geslingerd 
moet worden tUi;schen de gewel{ldac1en van den een 
en de blinde wraak van d€n ancler. 

Het is zeer licht te verklaren, hoe dit vooroordeel 
ontstaan is en de werkelijke beteekenis van 't woorl1 
~marchie verdoezeld heeft bU de massa. 

Gelijk a1le dieren, past de memch zich aan, aan 
de verhoudingen waarin h\i leeft, en de aangenomen 
gewo{)nten worden d{)or hem overgebracht op het 
na:geslacht. 

De mensch, die in slavern\j is geboren en groot
gebracht, en van een lange r\j van slavengeslachten 
afstamt, geloofde, toen hij begon te denken, dat de 
slavern\l een onvermijdelijke levenstoestand wa3; 
de vrijheid scheen hem een onmogelijkheid. Den 
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arneidel' gaat het juist zoo; "edel't pe uwen is h.i.i 
g-edwong-en zijn arheid, {[at beteekent zijn brood, 
V:1n Ill;luimen zijns patroons afhankeHik te beschou
wen; hij is er aan gewoon, dat hU voortdurend af
hankelijk is van dengene, die den hodem, de fabrie
ken en gereer/schappen bezit. en ten slotte gelooft. 
hij, dat 't de werkgever is, die hem het hrood vel'
schaft. In z~jn onnoozelheicl zegt hU: Hoe zali" 
kunnen leven. als e1' geen heeren z~jn? 

_ .J ui;;t zoo zou het ook den mensch gaan, wiens 
voden scdert zijn gebool'te gebonden waren, maar 
zoo, dat hij toch een beetje loop en kon; h\i zou 
g-eneigd zijn te zeggen, dat h\1 daarom loopen kon, 
omcla t lti,i boeien aan beeft, terwW toch juistdic 
boeien hem zouden verhinderen vr~i te loopen. IDet 
ruime, willekeurige st.appen. 

Buiten de macht del' gewoonte zijn er natuuri\ik 
nog de werkgever, de pric,ter en de schoolmeester, 
die den mensch op allerlei ,,-ijze zoo opvoeden, dat de 
nood wcncligheid van een regeering voor hem abso
luut vaststaat; voorts moeten w\j denken aan rech
tel's en politiemannen, die allen, welke andel'S 
denken en deze gedachten willen verbrei..den, het 
zv,!ijgen opleggen. En dan is 't (luidel~jk - niet 
waar? -waarom de nuttigheid en de noodzakelUk
beiel van regeeringen rler maS3a zoo onbetwisthaar 
voorkomt. 

Denken wij nog eenil aan den mensch met z~in 
gebonden voeten_ 

Daar komt iemanel,. die hem met geheele, kun
stig in elkaar gezette theorien en duizenden 
voorbeelden diets maakt, clat h\j met ongebonden 
voeten noch loopen, noch leven kan, en h\i gelooft 
zulks, - dan zal hij met woede het beholld van zUn 
,boeien vercledip:en. en een elk als zijn vUand be
schouwen, die hem er van wil bevrijden. 

Het is dm natuurlijk, dat, als men de regee
ring YOOl' noodwendig houdt, en toegeeft, dat zon
del' overheiel alles wanorde en verwarring zou z\jn, 
het woord "anarchie", hetwelk afwezigheid vall 
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]'cgeering brteekrnt-, niet anders kan worden opge
vat dan al s afwezigheicl van orde. 

Verander die opvatting, overtuig de l11as.;;a, dat 
llet regeeringsinstituut niet aJleen niet noodzakelUk 
maar zelfs schadelijk is vOOr 't socia Ie leven, en het 
woorJ .,anarcbi e" zal, juist omdat het de afwezig
hf'id van een regeering uitd1'ukt, voor aile menschen 
heteekenen: df' "natuurlijke o1'df', tl(.ll'monie del' be
hopften en beJangen van allen, volkomen vr\iheid 
en voJkomen iiolidariteit". 

Het is bepaalcl verkeerd om te zeggen, c1ut de 
;!na rchisten hun naam slecht ,gekozen hebben. omdat 
lle massa deze naam misver~taat en verkeercl uit·· 
Jegt. 

- D e c1waling is g een vool'tvloeisel van den naam 
ooch van de zaak , 

En de bezwaren,clie de anarcbi sten in hun pro
pagRncla ontmoeten, zijn geen gevolg van (len naam 
clien zij elragen , maar veeleer van het feit, dat onze 
levell!"beschol1wing breekt lI1 f' t aile verouderde 
voo roord eelen, di c het volk in zich omclraagt om
t ren t de werking' {leI' regeering, of, 2Ooali; men ge
gewoonlijk zegt, van den staat. 

Lnat ons, voor we verelet gaftn, even klaarheid 
brengen omtrent het be,!lrip .,Staat", want ook hier
omtrcnt koestert de ma 3sa va lschc voorstellingen. 

De anarchisten duic1en met he t woord "Staat" 
ttl n, (le gezRmenlijke inst elling van politie, rechter
;ijk e en wetgevencle macht en h et militarisme, waar
:100 . het volk van de behartiging van z\jn eig-en 
belangen, de bepaling van zijn eigen handelingen, 
de zor~; voor 7.ijn cigen wei va art won H afgehouden, 
om dit aJles over te dragen aan men . .,;chen, die cloor 
geweld. of (1001' hiert{)e verkozen te zi,in door het 
vol k, het recht zich voorbehouden om wetten (c 
maken voor allen en voor alJec~. en zich voor dati 
doel beri ienen van de kracht van het gansch e volk. 

Zoo opgevat bet eek r nt hrt woord "Stant" de 
regeering of 't beginsel cler heerschappij, welks uit
drukking de re.geering is. Opheffing van den .;; taat. 
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cen maatschappij zonder staat, dat is 't, wat df' 
anal'elli s ton zoeken al s z~j streven nailr een maat
schappij van vr~je en gel\jkberechtigde menachen, 
(lie gebaseel'cl i3 op d'e harmonie cler bclangen en de 
vrijwillige samenwerking van allen voor de hevre
diging del' maatschapIyelijke behoeften. 

M en vat het woord "staat" ook dikwijls anders
op. Hi eruit vloeit mi;,;ver.:;t.ancl voort, vooral als men 
met liec1en tf' doen heeft, -lio over weinig- of goon 
ondersclwidingsvermogen lJe3cbikken, of, wat erger 
is, md mellschen , W1f'1' belang het meclebrengt, on: 
deze opvattingen te vcrdrnnien of opzetteli.ik ver
k eercl voor te stellen. 

lVfell ,g'ebl'uikt b.v. het woord ".staat" om een 
groep menschen aan te cl uiden, die binnen de grel1-
zen van een bepaalcl land wonen; of gewoonweg 
t el' vervanging van he t \ .... 001'(1 "maatschnppij". 

Daarom gelooven onze tegenstanders - of zij 
geven voor het te gelooven - da t de anarchisten 
alle gemeell 3chappelijke handen en den gezamenlij· 
ken arbeicl willen afschnffen en er naar streven om 
cle inti i "i·d uen van elkander af te zoncleren, d.w.z. 
/~e nee r jp halen tot beneden het peil del' wilden 
of c1iel'en. 

Onder ,.s taat" verstaat men ook d E' reg-eering 
van 't land, cen t rale regeering, in tegenstelling met 
clie (leI' provincie of stad; - en daA.1'om gelooven 
weer sommigen, dat \vij eenvoudig de cf>ntralisatie 
van regeering, en niet 't beginael del' I'Pp:e '2 ring zelf 
willen heknmp pn, Z\j \' e1'\\,arrel1 het anA.rchisme 
met d E' autonomie en de onafhankelijkheicl del' pro
vincie of stad. 

\\' (' zullen dus voortaan alleen maar sprekel! 
van li e volkomen afwezigheid van elken regeerings
vorm. 

II 

\Vij h ehhen repds gezegd, dat de anarchie een 
malltscha ppij zonder regeering bet e('ken t. 
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Maar .... is afwezigheig van regeering moge-
lijk' Is Z\j begeerenswaard 1 Is ztj bereikbaar ~ 

Laat om eens onderzoeken. 
Wat is een regeering , 
Er zijn menschen, die in de regeering zien een 

zedelijk beginseL met verschillende 3choone eigen
schappen, als: Wijsheid, Gerechtigheid,. Onpartij
digheid, Onafhankelijkheid van de personen die aan 
de regeering zijn. 

VOOJ: dezulken is de regeering een ab3tracte 
maatschappelijke macht. Z~i vertegen'woordigt de 
algemeene belangen, Z\j is de uitc1rukking van het 
gemeenschappelijke recht, dat opgevat worc1t al:;; 
de begrenzing van het persoonlijke recht. Dezp 
opvatting van de regeering wordt door de regeering
zelf gesteund, wier taak 't natuurlijk is, om het 
beginselder heerschappij te verdedigen. 

Voor om is de regeering echter de samentrek
king van l'egeerders; en de regeerenden, monar
chen, presidenten, ministers, afgevaardigden enz .. 
zijn degenen. die de macht hebben om wetten te 
maken, om de betrekkingen tusschen de menschen 
onderling te regelen en alles te doen uitvoeren; bijv. 
belastingen te heffen; de menschen tot mili tair te 
maken; dezulken te straffen, die tegen de wetten 
handelen; den privaat-eigendom te bewaken; enkele 
takken van bedr\jf te monopoliseeren, bijv. tabaks
fabricage (Frankrijk), spoorwegen, telegraaf, pos
terijen enz.; den handel te bev-orderen of te beper
ken; met de regeeringen van andere landen een 
oorlog te beginnen of vrede te sluiten; het yolk het 
kiesrecht te geven of te ontnemen - en al zulke 
dingen meer. In een woord, de regeerders zijn zij, 
die ,de macht hebben de geestelijke en lichamelijke 
krachten der maatschapp\j in hun c1iemt te dwingen 
in deze macht schuilt het heginsel der heerschappti. 

Wat is het doel der regeering' Waarom zullen 
W\j ten bate van enkele mensch en onze vrijheid en 
ons initiatief prijsgeven 1 \Yaarom moeten wi,j hun 
de mogelijkheid geven, zich - met of zonder onze 
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toei;temming - rneester te maken van onze krach
ten en deze naar eigen goeddunken aan te wenden r 
Zijn zij dan zoo buitengewoon begaafd, dat Z\j zicn 
het recht mogen aanmatigen om voor het volk allc!; 
t.e doen, kunnen zij beter VOor de belangen van het 
volk zorgen dan de memchen zelf? Zijn Z\j, de 
regeerders, onfeilbaar. en zedelijk smetteloos, zoo
dat wij verstandig doen, hun ons aller lot toe te 
vertrouwen ~ 

Stel eens, er waren zulke alwetende en onein
dig goede menschen, stel, de regeering was in 
handen van de knapsten en allerbesten - iet3 wat 
wij nooit zagen en nooit zullen zien - dan toch 
zon het bezit del' heerschappij die schoone eigen
scbappen niet ,doen vermeerderen. Integendeel, het 
bezit van macht en heerschappij legt allen goeden 
eigenschappen het zwijgen op; z~i, die regeereu, 
zijn gedwongen zich met allerlei zaken bezig te 
houc1en, waarvan zij eigenlijk geen jota verstand 
hebhen, en hun beste krachten moeten z\i aanwenden 
om hun positie als regeerder3taande te houden, 
om hun vrienden te bevredigen, ,de ontevredenell 
in toom te houden en de rebellen te vernietigen. 

Echter, de vraag blijft toch nog gewettigd: zijn 
de regeerders goede of slechte men.')chen. w~is of 
cTom 1 Wie maakt ze regeerders, wie stelt ze op 
hun hoogen post ~ Dringen zij zichzelf op ,door 
hoepengewelc1, verovering of revolutie 1 Zoo ja, 
welke waar>borgen heeft dan het yolk, dat z~i het 
a lgemeen welzijn beoogen 1 Ret recht van ,den st.erk
ste gelrlt hier en claarmee uit. 

,V' orch de regeering aange3teld cloor een klassE'. 
Nm p;'lrt,~i 1 DIn) z~in 't immers de belangen van 
die partij of kaste, die worden behartigd ten k03te 
van de belangen der overige menschen. 

Eindel\ik, is de regeering gekozen door het 
algemeen kiesrecht 1 Dan geeft het aantal kiezers 
den doorslag, en dat bewijst toch geenszins, dat 
de gekozencn beschikken over de noodige w\isheiJ, 
geschiktheid en bekwaamheid. Het ligt voor de 
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hand, <lat diegenen met de meerderheid del' stem
men schoot gaan, die het volk het hes t bedriegen 
kunnen: aan hen wordt de minderheid, de heIft min 
een, opgeoffel'd. Bij dat a11e3 komt nog, dat men. 
tot clusverre nog geen kiessysteem heeft kunnen 
uitvinden, waardool' het mogeI\ik is, dat werkeI\ik 
de gekozenen de meerderheid des volks vel'tegen
woonligen. 

Er zijn heel wat theol'ieen, waarmee men het 
hestaan eenel' l'egeering trach t goed te praten ell 
t (' verklal'en. In den grond genomen, z\in z\i alle 
gebaseerd op de vel'onderste11ing, dat de belangen 
der onclerscheidene memchen met elkander in strijd 
zijn, endat een daarbuiten en daarboven geplaatste 
macht noodig is, waardoor de een gedwongen kan 
worden om de l'echten van den ander te erkennen. 
om maatregelen te treffen, waardoor de tegenstni 
dige belangen worden verzoencl, en ieder zooveel 
bevI'ediging en zoo weinig nadeel ondervinc1t als 
mogelijk is. 

De vercl ecligers van het gezag spreken aIc1us: 
A13 de belangen, wenschen en begeerten van een 
mensch indruischen tegen die van and ere menschen 
of de geheele maatschappij, wie moet dan 't recht, 
de macht hebben van den eenen te kunnen dwine;en 

het belang van clen ancleren te eerbiedigen , Wie 
knn voorkomen clat een mensch den algemeenen wil 
wederstreeft 1 De vr\jheid van een' 'elk - zoo spre
ken wij - is begrensd door de vr\iheid del' overige 
menschen : maar wie zal di e grenzen vast ::; tellen en 
bewerken ? De natuurl\jke tegenstl'\idigheid del' be
angen en begeerten maakt hrt bestann van een 
regeerin g- noodwenclig en rechtvaardigt het gezag, 
cl at den maatschappelijken strijd dempt en een 
ie(1er zijn rechten en plichten aanwijst. 

Dat is de groncl-theorie. Echter theorieen, zuI
len zij \'\· aa rcl e hebben, moeten zijn opgebouwd op 
de fr it r l1 en deze kunnen verklaren. En men weet, 
dat de them'ieen met betrekking tot het sociaI~ 
vraag -; tuk meestal uit.gedacht zjjn, om de vool'rech-
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ten van de heerschende klasse te verdedigen, en de 
onderdrukten tot geauldig dragen van hun lot te 
dwingen. 

Beschouwen W\1 dus liever de feiten. 
In de geheele geschiedenis del' menschheid, tot 

op den dag van heden, was de regeering- Of df' 
gewelc1ige, hrutale, willekeurige lwerschapp\i over 
de mass a des yolks, 6f zt1 wa '> een werktuig om de 
voorrech ten derzulken te ver.3terken. die dool' 
kracht, list of erfrecht ailes wat noodig is VOOL' 

hrt leven -- in 't hijzondpJ' dell boclem - in b :mdell 
hehben gekregen en door die r~1k(10mmen hrt volk 
in knechtschap houden en voor zich laten arheiden. 

Men ondel'drukt de menschen op tweeerlei ma
nier: of onmidc1ell\jk door de brut!:' macht, het 
lichamel\1k geweld. - of langs omwegen, doordat 
men in beslag neemt alles wat voor 't leven Doodig' 
is en hen zoo tot onmacht doemt. De eel'3te manier 
is (le oori;prong del' regeering en del' politieke 
macht; de andere is ae oorsprong del' steeds groeien
el l' rijkc10mmen en daarmee gepaard gaancle econo
mische hevoorrechting. 

Er is nog een del'de manier waarop men hee 
meni;chdom onderrlrukt, n.l. de onderdrukking, de 
kllevcling van het verstand. Dit i3 het werk doer 
kerken en priesters. Hun taak is 't om door leugen 
en hedrog de maatschappel\1k hevoorrechten in hull. 
positie tehandhave!1. 

J n de oorspronkelijke samenlevingen, die uit 
slechts weinig mensch en hestaan, en waar de be
trekkingen tu.sschell de menschen onderling zecr 
,eenvoudig zijn, zijn de beide onderdrukkingsmidde
len, het politieke en economische, in dezelfde han
'den, clikw\jls in de hanel van een enkelen mensch 
vel'eenigLl. Dit is het geval, ah ergens de solidari
teit en de vvederkeerige hulp door een of andere 
omstandigheid veI"broken z\jn en dient;:ngeve>lge 
de hcerschapp\i van den eenen mensch over den 
anderen is tot stand gekomen. In cleze maatschap
pi,ien hehbeo de heerscher3 door hun kracht de 
10 



overige menschen overwonnen en geketend, en zoo 
beschikken z~i over het overwonnen individu en z~jn 
eigendommen, dwingen hem tot diell3tbaarheid en 
tot het afstaan van z\in arbeidsvoortbrengselen: 
de overwinnaar is de hezitter, wetgen : r, koning, 
rechter en beul. 

.ll~chtel' dit despotisme wordt onmogeHik, zoo
dra de maatschapP\i grooter wordt, de behoeften 
zich vermeerderen en de verhoudingen tusschen de 
menschen ingewikkelder worden. Om hunne macht 
te verzekeren of uit gemakzucht, of omdat Z\l niet 
andel's kunnen, moeten de rechthebben hun heel'
schappi,i ondersteunen door een bevoorrechte klass t', 
dat wil zeggen, door een groep van menschen, die 
dezelfde helangen hebben als Z\j. Hiertoe z~in z\i 
gedwongen, tenz\] zij willen dulden, (lat een ieder 
zijn leven in1'icht zooals hij kan. 

Zoo ontw"likkelt zich onder bescherming der 
regeeJ'ing de privaat-eigendom, de hezittende klas;;;e_ 
Langzamerhand vereenigt zij in hare handen d,e 
proc1uctiemiddelen (grond, machine" gereedschap
pen), de bronnen des levens: landbouw. industrie 
en handel. 2\1 wordt ten slotte een macht, welke 't 
gelukt de politieke macht tot haar diensten te 
clwingen en den staat te maken tot den ,2;endarme 
van den eigendom. 

Dit verschijnsel heert zich meermalen in de 
geschiedeniii he1'haald. Telkens al:; door een ve1'
overing of oorlogsonclerneming het ru,y geweJd 
zegevierde, hebben de overwinnaars getracht in 
hun handen het bezit en 't gezag te vereenigen. 

Maar de reg-eering was niet b\i machte all es 
te hedisselen, de steerls zich uitbreic1encle productie 
te leiden en zoo moe3t Z\j dit werk ten slotte aan 
de bezittende klasse overlaten. De p1'ivaateigendolli 
ontwikkelde zich daardoor zoo sterk. clat deze ein
del\jk zich losmaakte van de regeering en de twe? 
heerschende mach1en ontstonden: de poli tieke en 
de oconomische. En de cerste werd ondergeschikt 
gemaakt nan dE' laatstc, ja, de reg-pering werd ten 

11 



'~lott e de trouwe wechter van het kapitaal. 
Zeer sterk treedt dit verBch\insel heden ten 

dage op den voorgrond. De enorme st\iging van 
het productieverrrl{)gen, de reusachtige ontwikke
ling van den handel, de kolossale geldmachten, 
kortom de gansche ontzeUende ontwikk'eling del' 
(>conomische machten, die vooral voortsproot uit 
de ontdekkin.g· van Amerika en de uitvinding der 
machine3, heeft de kapi talistiBche klasse zoo sterk 
gemankt, (lat zij niet alleen kan eischen c1at de 
regeeringen haar steunen, maar dat zelfs de regee
ringen door haar won1en samengesteld. Een regee
r ing. die in het veroveringssysteem haar oorBPron~ 
h eeft (in het "goddelijke Tech t", zeggen de koning-en 
en priesten) heeft toch alt\id tegen (le hezittende 
klasse, wier gendarmp z\i was, een hooghartip;e hon
ding aangenomen, en dit is (le oorzaak ge\veest, dat 
men de regeeringen zelf ging' hezetten, de "conBti· 
tutioneele" regeeringen in het leven riep, geboort~ 
gaf aan lwt parlementarisme. 

III 
De regeermg hesiaa t in den tegenwoordigen 

tij(l geheel en al uit bezitters en dezulken, die hen 
dienen. Daarom 3ta.at zij volkomen ten dienste cler 
hezitters, en dit zelfs weI zoozeer, da.t de allerrijk
sten niet eens de moeite doen aan de reg-eering deel 
te TI(·rnen. Een Hot:;:child of Vanderbilt, een Morgan 
of' Rockefeller heeft niet noodig aan de regeering 
rlee1 t e nemen, 't is hun voldoen(lr c1at regeeringen 
tE' hunner beschikking staan en het baanttie van 
K am erli,c1 of minister kunnen zij gerust aan anderen 
overlaten. 

In bijna aIle landeD hreft het proletariaat, zoo 
'r heet, het recht, min of meer aan het kiezen van 
el l' regeel'ing mee te doen. Dit heeft de bourgeoisie 
aan het volk toege3taan. 'Vaarom 1 Allf:'en om haar 
to helpen stri.iden tegen de macht van het koning-
"chap bf die der aristocratie, of .... om de gedach-
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ten del' onderdrukten af te leiden ,'an h nn daad
werkelijke bevri,iding, door hun cen schi,in van vrU
hejel en l11edezeggingschap te geven, 

Een feit is 't dan ook, dat het algemeen kied
recht zich als geheel nutteloos heeft doen kennen. 
Ret dient slecllt~ daartoe, om de macht del' bour
geoisie te bevestigen, door het krachtigste deel van 
het volk in den waan te brengen en de valsche hoop 
er bij te wekken, dat het eenmaal zelf de heerschap· 
'pij in.handen zal kl'i,jgen. 

De regeering is ook bU algemeen kiesrecht -
of betel' gezegd: juist door het algemeen kiesrecht 
- de cliel13tknecht van de bourgeoisie. 'Ware het 
anders, zou de reg-eering vijandig- worden aan de 
helangen del' r\ikenJ was de democratie iets ander., 
dan een middel om het yolk te bed riegen, -I dan 
zou immel's de bourgeoisie alles in 't werk stell en, 
de remachtige mach ten , waarover zi,j beschikt. 
aanwenden. ten einde de regeering tot haar werke · 
lijke taak terug te voeren: den gendarmedienst. 
Altijd en overal was de regeering de waakhond van 
het kapitaal, welken naam zi,i ook aannam, welke 
haar OOl'sprong of samenstelling ook was. Altijd 
was en is de soldateri,j haar onafscheideHik attri
'buut, gebruikte en gebruikt zi,j school en kerk:' om 
.de onderdrukten tot knecht3chap en geduldig- dra
gen van hun lot te nopen. 

Toegeven moeten wi.j, dat de regeering b~i haar 
hoofdtaak ook andere dingen heeft gevoegd. In elk 
zoogenaamd beschaafd land doet de regeering din
gen, die in het algemeen belang- zijn. Haar hoofd
taak is echter die, wefke w\i hoven omschreven, en 
al wat zij doet ten bate van 't algemeen, dient haar 
slechts als mom waarachter zi,j haar ware bedoe
lingen kan verbergen. 

Dat de regeering weI eens iets nuttigs doet is 
dus een aanklacht te meer tep:en haar. 

De regeering beeft de taak op zich genomeri. 
()m het leven del' 3taatsburgers te verdedigen tegen 
een bepaalde soort brutale aanvallen. Z\i legt' wette-
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lijk vast een aantal gebruiken en gewoonten. zonder 
\.velke een samenleving niet mogelijk is. -.z~i organi
seert en leidt een aantal openbare diensten, zooa18 
de posterijen, spoorwegen, telegraaf, open bare ge
zondheid enz. Zij sticht opvoedingsge,tichten en 
weeshuizen, en och, hoe gaarne geeft zij zich een 
sch\jn als de behoedster del' armen en zwakken te 
-rung-eeren. 

Wanneer wij een en ander echter iets nadw 
lwzien, wanneer wij ons de vraag stellen, waarom 
zij een en ander doet, dan bewi.izen ons de feiten, 
dat Z\1 alles doet om haar macht en die del' kla3se. 
w·elke zij vertegenwoordigt, staande te houden, te 
vermE'erderen. te bestendigen. 

Een regeering, die haar ware natuur niet ver
berllt onder een del' mantels van 't "algemeen wel
zijn", zou niet lang bestaan. 't Is haar niet mogetlJ,ik 
op den duur om de bevoorrechten te beschermen, 
zonder dat z~i den schijn aanneemt het recht van 
allen te beschermen; z~j kan onm{)geli.ik de v09r
rechten van enkelen in stand h{)uden, zonder daar
bij een gezicht te trekken alsof z~i de rechten van 
allen be3chermt. "De wet, zegt Kropotkine - heeft 
van de maatschappelijke gevoelens der menschen 
gebruik gemaakt, om met erkende zedel\ike opvat
tingen een maatschappel\ike orde vast te "tellen, 
die ten voordeele is van enkelen en tegen welke 
zich de mensehheid anc1C'rs zou hehben verzet." 

Een regeel'ing mag niet dulden dat de maat
Fichappij zich oplost; de heenchende klasse vindt 
immel'S andel's geen menschen meer die z~i uit.· 
buiten kan. Zij kan ook niet toestaan dat de maat
schappij zich zelf regeert, zonder ingr\iping van de 
overheid; immel'S dan zou het volk zeer spoedig 
bemerken dat een regeering overbodig is, en geen 
:md.ere taak heeft dan het beschermen clel' bezitter~, 
die het volk l1ithongeren. En het volk zou er een 
aanvang mee maken om zich van die bezittel's en 
regeeringen te ontcloen. 
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In d.ezen tijd. nu de eischen der proletariers 
dringender en dreigender worden, toonen de regee
ringen neigingen om zich te mengen in de verhou
dingen tusschen werkgever en al'beiders. Z~i pro
beeren op deze w~ize de arbeidersbeweging op 
valsche banen te leiden. En door bet invoeren van 
zekere zeer bedenkelijke verbeteringen, kunnen z~j 
verhoeden, dat de werkman alles zoekt te veroveren 
waar hij recht op heeft, n.l. cvenveel welvaart a.IS 
de andere memchen genieten. 

Buitendien moet men in aanmerking nemen, 
rlat de bourgeoisie, dus de bezitters, steeds geneigd 
zijn om elkander wederkeerig- te bckampen en te 
vernif'tig-en; tenvj,jl aan den anderen kant de regee-
111lg op haar beurt weer een soort onafhankel~ikheid 
zoekt te verwerven, zich weer zDekt vr~j te maken 
van haar beschermeling: de bourgeoisie. VandaaI' 
het gehaspel bij de stembus, van de bourgeoisie
padijen onderling. een g-ehaspel, dat in dagen van 
verkiezingen kranten, brochures en boeken vult en 
het volk in den waan brengt, dat het lou tel' en 
aileen gaat om zijn helang. 

V()or den mel13ch, aie nadenkt, kan de regeering 
f'chter haar warp, natuur niet verbergen. Als z~i de 
regeling en install>clhouding del' reehten en plich
ten op zich neemt. dan verdraait zij het rechtsgevoel 
del' menschen. Elke daad, die de voorrechten del' 
regeenlers en bezi tters aantast, brandmerkt z\i aIs
misclaad en zij bestraft de dadcrs; de onbarmhartige 
uitbuiting, het voortdurend langzame, gee3tel\ik en 
lichamcl\jk, vermoorden dat zij den' bezitlooze doet, 
bocmt zij "recht" en "wettel\jk". 

Als zij de leiding van eenige open bare diensten 
t('r hand neemt - {lus een soort staatssocialisme -
clan heeft z\i weer aIleen het belang van de regeer
deI's en bezitters op 't oog. 

Zij bekommert zich slecht-~ in zooverre om de, 
belangen van het volk, als noodig is, om het vDlk 
gewilfig zijn belastingen te doen betalen. Ala zij 
'scholen opricht en steunt,' ,dan doet z\i dit slechts 
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om h.et verbreiden van de waarhcid teg-en te g-aaa 
'en den geest del' jongeren dusdanig te vormen, dat 
zij in de toekom3t Of nietsnuttende tyrannen. of 
gehool'zame slaven zullen worden, naar gelang de 
kJasse waaruit zij voortkomen. In de hanel der re
geering wordt aUes tot een we1'ktuig (IeI' uitbuitin,~. 
alles \'lorcH tot een politie-instituut gemaakt, om 
het yolk in de boeien te houden. 

Het kan niet andel's. vVanneer het mendchelUk 
leven een strijd tusschen men-,chen is, dan z~jn er 
overwinnaars en overwonnenen, en (Ie regeering -
welke de Pl'ijs van het geveeht is of ais middel {lient 
om den overwinnaars de vruchten hunner overwin
ning t'e verzekeren en ze hen te doen behouden -
zal natuurlijk nooit in handen der overwonnenen 
zijn, onverschillig of de strijd is een gee3teHike of 
lichamelijke. 

Zij, die gestreden hebben om de over winning, 
'om voor1'eeht en heersehapp\j te veroveren, zi.j zullen 
(~ zegepraal niet aanwenden ten bate der overwon
nanen, zij willen hun eigen wil en die hunner vrien· 
den en bondgenoten niet beperken. 

De regeering, of, zoo men wil, ,.de staat", is 
als uitvoerder del' gereehtigheid, als verzachter der 
maatsehappelijke oneenigheid, ah onpart\jdige be
hartiger van aller belang, een bedrog, een waan
beeld, een nooit verwezenl\jkte en nooit te ver
wezenl\jken utopie. 

IV 
Als de belangen der mensehen tegenatr\jdig 

waren, als de strijd tusschen de menschen een Ie
ven-swet was, als de vrijhei{l van den een de vdiheid 
van den ander grenzen moest zetten, dan zou elkeeu 
er slechts naar streven zijn eigen belangen over die 
van anderen te doen zegevieren; een ieder ZOll z\in 
vrijheid zoeken te vergrooten ten koste van de 
vrijheid van anderen. Als er een regeering moest 
zijn, niet om in meer of mindere mate ane leden der 
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maatschappij ten nutte te z\jn, doch om den over
winnaars de vruchten hunner overwinning te ver
~ekeren. dan zag 't er voor het memchdom weI 
treurig ui t. Dan zou de menschheid gedoemd z\jn, 
om altijd tusschen de tyrannie del' overwinnaars en 
den opstand der overwonnenen te worden heen en 
weer geslingerd. . 

Gelukkig evenwe1 is de toekomst der menschen 
weI wat mooier en ge1ukkiger. De menschheid toch 
wordt door een teederder beginsel geleid. Dat waar
achtig memche1ijk en maatschappe1ijk beginsel is 
de solidariteit. 

De noodwendige grondeigenschappen van den 
mensch zijn eerstens het streven naar levensbehoud, 
zonder hetwe1k niets wat 1eeft, bestaan kan; en 
tweedens het streven naar het behoud van zijn 
300rt, zonder hetwe1k geen soort zich kan ontwikke
len en in stand houden. De mensch streeft natnur
lijkerwijze naar het behoud van z\in eigen 1e\'en. 
zoowel als naar het behoud zijner nakomelingschap 
en hij poogt clit tegen allen en alles te verdedige'1. 

De levencle wezens hebben in de natuur twec 
methoden om het leven te verzekeren en aang-en'l
mer te maken. Eenerzijds den str\j.d der enkele indi
viduen tegen de elementen en ook tegen de indivi
du van dezelfde of een andere soort; anderz\ids rlp 
we-derkeerige hulp, het 3amenwerken, het zich "H

.eenigen in den strijd tegen de natuurmachten, !lit' 
het bestaan, de ontwikkeling en het welz\jn ~.e, 
vereenigde levende wezens bedreigen. 

In dit kQrt hestek kunnen w\; de rol, welke dezp 
twee grondprincipen vervullen in het Ie-ven clPL' 

soorten, hunne verhouding tot elkamler, niet l1i~
voeriger behandelen. 

Ret is voldoencle als w\i vaststeilen, c1at \'oor 
de'menschheid dat - vrijwillige of onvrijwillige -
samenwerken het eenige middel voor den voornit
gang is geweest. De onderlinge str\;d der soortge
nooten brengt zoowel overwinnaars als overwor.ne
nen slechts nadeel toe. 
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De ervRl'ingen , wplke de e!kander opvolgende 
g e-slachten hebben verworven en aan elkaar over
geleverd, hebben den mensch bewezen, {lat als hij 
zie!: met een ander mensch vereenigt, z\in bestt'.lvl 
meer vE'l'zekerrl en zijn weIvaart gTooter is. De str\id 
om het be3taan, (lien de mensch tegen de lompe, 
wfee-de natuurelementen had te voeren, heeft de 
lrijfveer tot het maatschappelijk levell onhv~kk21d 
en de hestaansvoorwaarden van den mensch volko
men vemmlerd.· Deze dl'ijfveer heeft t1en mensch 
hoven den dierlijken staat verheven en weI in zlllk 
eHi mate, dat de spiritualistische filosofen het noo
dig vanden, am voor den mensch en bovennatuur~ 
lijke en ons terfelijke zi el uit tf! vinclen. 

Vele oorzaken hebhen mede-gewerkt tot de ont
wikkelin,<!. van die clrijfveer tot gemeenschappel\jk 
If'vell. Z~i heeft haar oar-sprong in 11flt streven van 
alle levende wezens am hun soort in stand te houden 
en zij heeft zich op een dusdanige w\jze ontwikkeld, 
dat z\i voortaan den g:rondslag vormt van de zedel\i
kp natuur del' menSChen. 

'1'oen de mensch zich uit zijn dierlijken staat 
ontwikkelde, wa3 hij te zwak en weerloos, om aIleen 
den strijd tegende roof dieren te kunnen VDeren. 
J[aar hij had hersenen, geschikt am te ontwikkelen; 
e(-m stemorgaan, (keel en tong) in staat om dever
schillenc1e wcrkingen del' her~enen uit te drukken; 
handen, waarmee h\i steen, hout en andeI'{~ stoffen 
naar zijn wil kon vormen - en zoo kwam h\i spoedig 
tot de cl'kenning. welk een voordeel er in lag, deze 
krachten te vereenigen, een maatschappij te vormen 

Daar in den heginne ' t aantal menschen slechb; 
.r;ering ,;v·a:;;, zoo was ook de stl'\jd om het hestaan 
tusschen de menschen onderling niet zoo bitter,. 
niet zoo onafgebroken , .ia zelfs mindel' noodzakelijk, 
wat in iedcr geval vee I bijdroeg tot (le ontwikkeling 
van het vriendschap;;gevoel en de erkenning en 
waal'c1(\ering van 'het wetlerkeerige dienstbetoon 
:nogelijk maak te. 

De memch kan, cloor het aam1i'enden van z\in 
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natlllll'jijke, oor,:;pl'onkelijke eigensclwppen, door het 
sampnwerken met e(-'n groot of klein ann tal 800rt
genooten, de verhouc1ing waa]'!? hi,j leeft verande-
ren en doen aanpassen aan ZIJn elgen behoeften. 
Zijn begeerten vermeerderen en groeien, naar mate 
het hem gemakkelijker wordt deze te bevr,edigen; 
zij worden eint1el\jk behoeften. De verdee1ing van 
den arbeid ontstaat, cen gevo1g van de methodische 
aanwending del' natuurkrachten ten gunate ~r 
mell3chen. En doordat alIes wordt het gemeenachap
pelijk leven een noodwenclige voorwaarc1c voor het 
menschelijk best.aan. 

En dit. begins-e1 heeft zich dermate ontwikke1d, 
dat c1ikwijls iemand, onafhankelijk vande persoon
lijke matcrieele voorc1ee1en. den dood tegemoet 
treedt, om zijn evenmensch te helpen. 

De vereeniging brengt den mensch rcusachtige 
voorc1ee1en. 

De enke1e mensch is, trots zijn gec3te1ijke meer
derheid, veel zwakker clan de overige dieren; maar 
hij bezit het vcrmogen, om zich met steeds meerd:ere 
menschen te vereenigen, steeds inniger banden te 
vormen, zoodat ten slotte al wat leeft, zich met; een 
broederhancl kan verbinden; ja hij is in ,;;taat, om 
door vereenigden, gemeemchappe1\jken arbeicl met 
anderen meer voort te brengen, dan noor1ig is voor 
zijn leven_ 

Ep. uit elit alles beeft zich eindeI\jk het gevocl 
van solidariteit ontwikkeld. Daarom beteckent voor 
den mensch de "strijd om bet beshan" heel wat an
del's (lan voor vele dieren. 

Men weet heelen ten c1age - en de natuurvor
schers brengen on;; ieclerendag nieuwe bew\izen 
daarvoor - datcle samenwerking in de ontwikkl'
ling del' levende were1(1 een zeer gewichtige rol 
heeft gespeeld endit nog doet. Een 1'01, welke niets 
gelijkt op die. welke de bourgeoisie 111()pnt te mog-en 
putten uit de leer van Darwin, en \vaarmede z\i 
baar macht zoekt te rechtvaardigen. 

De solidariteit, oat wil zeg-gen (le harmonic de~' 
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belangen en gevoelens, hct medewerken van een 
iecler aan het welz\jn van allen, en het samenwer
ken van allen voor het welzijn van ieder - dat is de 
eenige methode waardoor de mensch leven kan en 
den hoog.'lten graad van ontwikkeling en welvaart 
kan bereiken. Dat is het ideaal, Wlaarnaar ,de men
schelijke ontwikkeling streeft; clat is het hoog:Jte 
beginsel, dat alle tegenstr\}digheclen oplost, die an
del's onoplosbaar zijn, en hetwelk bewerkt, dat de 
vl'\jheid van den een in de vr\jheid van den ander 
"niet zijn grenzen", cloch z\jn volmaking, z\jn nood
wendige bestaans'Voorwaarden vindL 

"De enkeling - zegt Bakunine - kan onmoge
l\jk zijn mensehzijn erkennen en verwezenJijken, al:; 
hij het menschzijn van ancleren niet erkent en mee
helpt verwezenl\jken. De enkeling kan zich niet be
vrijden, HIs hij niet str'eeft naar de bevdiding van de 
menschen, die om hem heen leven. M\in vr~iheid is 
de vrijheid van allen, \"\il ik slechts clan werkeJ\ik, 
niet slechts in geclachten, maar feiteJijk vrii ben, ais 
ill\in vrijheid en mijn recht door de vl'\iheicl en het 
r echt van aIle met mU geJ\ik3taande \vezens bcves
tjgd is. 

De toestand del' overige menschen is voor m~i 
van groot belang. Immel's, hoe onafhankel\jk m\in 
maabchappelijke positie ook moge sch\jnen, hetz\j 
da t ik paus, czaar, koning of minister ben, steed~ 
blijf ik het product van de onderliggencle menschen. 
Zijn dezen onwetend, arm, verslaafd. zoo is mijn le
ven door hun onwetendheid, door hun ellende, door 
hun slavern~i bepaaid. Ik, de verlichte en intelligen
te mensch, ben clom door hun domheid; ik, rle dappe
re, ben laf door hun lafheid; ik,de v1'\ie ben slaaf 
door hun slavernij: ik. de r\ike, sidcler voor 
hunne ellende : ik, dB bevoorrechte, verbleek 
van hun g:erechtigheid ...... Ik, die V1'\1 zijn wil, 
kan het niet, want am m\1 heen willen de memehen 
nog niet vrU zijn, en omdat Z\j het niet 'willen, WOf'
den Z\1 in mijn hanclen wE'rktuigen del' onderdruk
king," 
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De solidariteit is ergo de toestand, waarin· de 
mensch de hoog-ste sport der zekerheid en welvaart 
kan klimmen. Dus het egolame, dnt beteekent. bet 
aIleen den ken aan eigenbelangen, drijft den mensch 
en de maatachappen tot. ~olielariteit. Duicl el\iker, 
egoisme en altruisme vcrsmeltcn tot een ge:\'oel, 
doordnt hrt belang van den enkeling' met het belan,g 
dm' maatschapp\i tot 'n enkel belang samen ,,,melten. 

Ma.ar de men 3chen konden niet met een atap 
tot (lien toestancl komen, waar inplaats van stdjd 
van nllen tegcn allen, de solidariteit te voorsch\in 
trepclt. De voordeelen, ," elke voortvloeien uit sa
men werking en (daarmee gepaard gaande arheicls
verdeeling, stuwen de menschen op den weg (leI' 
solidariteit. I~chter, hier werden hinclerni,, ; en op
geworpen. die de mensclten noopten op dwaalwegen 
te gaan, rlwaalwegen, " caarop men zich thans nog 
streds bevincl t. De men sch ontrlekte de voordeelen 
clel' samenwerking. doch inplaats van zich d eze te 
verzekeren, door samenwerking met anrleren, zocht 
hij ze in [Ie ondel'werping van ancleren. En daar h\i 
dezen stap reec13 heging, toen hij nog in een zeel' 
laag ,,, tadium van ontwikkeling zich bevond, dwaal· 
de hij verel er en '.'e rder, vervulde stped s meer en 
meer de heerschapp\j de plaa ts van de soli clariteit. 
Het kan zeIfs best zijn, dnt de uitbuiting:, die de 
overwinnaars toepaaten op de overwonnenen, ,clen 
rnel13ch Ieerde, welk voordeel er in lag, als men zich 
van de hulp del' ancl eren verzekerc1e. 

Zoo voerc1e de erkenning van de nnttigheid del' 
,-;arnenwerking niet tot den t riomph del' solidariteit. 
maar vestigcl e (l en privaat-eigemlom en het gezag. 
clat beteekent: de uitbuiting- VRn den arbeid van a.l
len door eenkleine groep hevoorrechten, ook door 
een vorm van samenwerking cloch een, die sl echt8 
het belang van e~kelen ten goede komt. . 

D~Hl.ruit sprmt vood de groote tegenspraak m 
or £'eschiedeni s del' men.schhrid: een erzijcl; zi.in de 
me,~schen bereid zich t e vereenigen en te verbroe
deren om de natuurkrach ten in hun voonlee l te re-
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geien ell ann hnn hehodten aan te pa.s~ en - andcr
zjjrls hehhen zij de neiging zieh in v~iandige groepen 
tf:' verr1eelcn, naal' gelang hun geografische en eth
nograJisehc verhoudingen, zoowel als hun economi
selle toe3tand versehillencl zijn; naar g,-elang er men
sehen zijn, \vien het gcll1ktp zieh voord eelen te vel' · 
overen, welke zU moeten vercledigen en uithreiden, 
of zulken, clie er naar 8t1'eVe11, of zl1lken , die gebuk t 
gaan oneler sla.vernij en nood en zieh claarvan Z08-

ken te bevrijden_ 
Dc stc~lJing: "iL'Clef' voor zich", den stdidvan 

allen tegcn allen hee ft de menscllen in den strijd 
tegen natuu rrampen verlamc1, verward en op een 
c1waalspoor gebl'acht. Dip 3trijd toeh kan aileen met 
sueel';,; worden gevoerd, wanneer als grondregel 
geld t: .,Al1en voor iecler en ieder voor allen". 

De menschheicl l18 eft vee I geleclen omler de
heersehappij en uitbuiting, welke in de menseheliike 
samenleving z~jn binnengeslopen. Maar trots de 
onmellScheli,ike onclel'c1rukking, die rle ma<;sa moest 
clulc1en, -- trots fIe ellenrle en oncleugcl en 
zelfvcrlaging, - wp]kc ook (Ie armoecle en 
kneeht<.;cilap tt:' vool'sehijn roepen, bij h('e1'en zoowel 
als hij knechten, - trots den opgcllOoptcn haat en 
cle twecdracht, de moorddadige oorlogen, leefde d ~ 
(lI'ang tot samenJeving' en ;;amenwerking voort en 
ontwikkelde zich steeds verdeI'. 

B\i de tegenwoorclige I11lHl.tschappelijko toestan
den is de alles omvattende soliclaritpit \'001' 't groot
ste deel Onbe\Hl st, daar zi,; ais vanzelf, midden tU l 

sehen de v\jandige , persoonl\jke helangen te VOOf

schijn komt; terwijl de menschen zieh weinig of in 't 
geheol niet met de algemeene belangen hemoeien
Dit is het 1)('<;te bewijs claarvoor, dat de solidariteit, 
de natuurl\ike wet c1er.memchheid is, en zich doet 
gelden, onclanks aIle tegenstellingcn. cliE' de z.g. 
maatschappelijke orde geschapen heeft. 
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Ook de onderdl'ukte massa, die zieh nooit wel 

beyond in haar sJavernij en eJlenc1e, en heden meer 
meer dan ooi t naar gereciltigileid, vr\jheid en wel~ 
vaart hongert, hegint te begrijpen, dat Z\j zieh alleen 
bevl'ijden kan door vereeniging, doorsolidariteit 
van aIle onderdrukten en uitgezogenen del' geheele 
wrrelcl. Zij, de arheiders, begr\jpen einclel\ik, dat z~i 
derhalve ook hebben te streven naal' het bezit van 
den hoclem en arbeidsmiddelen; naar de af:;chaffin~' 
van den pl'ivaat-eigen c1om. Dit toch is c1e onweer
sprekelijke, eerste voorwaarc1e voor LIe be'VT~iding'. 
De wetenschap, het namvkeurig waarnemen cler 
maatschappel\jke feiten, zegt ons duic1el\ik, dat deze 
toestand vool' de bevoorrechten zelf van groot nut 
zou zijn, als ze zich bevrijden van de heerschzucht, 
en met aIle overige menschen zouden wiH.8nc1eel
nemen aan den gemeen'3chappelijken arbeid. 

vVelnu c13n: als eenma n 1 de onc1erdrukien zul
len weigeren langeI' to worken VOOl' anderen, al.:; Z\j 
den bodem en de arbeidsmiddelen aan de bezitter, 
afhandig zullen mnken. om deze ten eigen nutte 
ann te wenden, dus voor het welzijn van allen; als 
zij zich niet meer aan de heerschappij zullen onder
werpen, noch cloor het ruw geweld, noch cloor de 
economische voorrechten; als cloor de broederschap 
tusschcn de vol ken het gevoel van solidariteit, ver
sterkt door de gemeemchappel~ike belangen, eell 
e:nde za] maken aan oorlog en verovering, - wa t 
zou dan ell' regeering nog voor reden van bestaan 
hebhen ~ . 

Als de pri vaat-eigendom afgeschaft is, moet 
ook de regeering, die dezen tot dusHr verc1edigde. 
afgeschaft worden. Blijft de regeering hestaan, dan 
zal zij er steeds naar streven, om ond er een of an
del' voorwencl ,e1. onderen cen of anderen vorm, ern 
nieuw privilege, een nieu we klasse van onderc1ruk
ten in 't lev en te roepen. 

Regeeringloosheid beteekent niet de vernieti-
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ging der muat.;;chappelijke banden en kan dit niet 
beteekenen. Juist het tegendeel: het gemeenschap
pelijk leven en werken, dat heden gedwongen is, en 
enkelen ten voordeele komt, zal dan vdj, vr\jwillig 
(>n spontaan zijn en dienen tot het w;elzijn van allen. 

Vit de vl'ijwillige samenwerking van allen, 
door rl(> vr,jwiIlige verbindingen der menschen in 
overeenstemming met de behoeften en ~ymphaW~n) 
van onder naal' hoven, van het eenvoudige tot het 
saamg-estelde, beginnende b,j de onmiddeWjke be
Jungen om tot algemeene op te st\jgen, uit dit alles 
zal een maatschappelijke organisatie groeien, welke 
tot cloel heeft de grootste welvaart en de grootstc 
vrijh eicl. welke de memchen in een broederband sa
menbindt; welke zieh voortdurend veranderen en 
verbeteren zal, naarmate de verhoudingen verande
ren en de ervaring het gebiedt. 

En cleze maatschapp,j van vrije menschen. de7.j~ 
maatschappij van vrienden - dat is de anarchie. 

• • • 
Tot c1usver hebben W\j de regeering beschouwd 

zooa ls zij op het oogenblik is, zooals zij zijn moet in 
een maatschappij, welke i3 gegrondvest op bevoor
r cehting, op cl e uitbuiting en onderdrukking van de 
memehen door de mensehen, op tegenstr~jdige be
langen en strijd - met een woorcl: op den p r i -
va at- e igendom. 

W'ij hebben gezien, dat de strijel van allen te
g en allen. wrl verre van te z\jn een noodzakel,jke 
fa ctor in 11et sociale leven, dit sociale leven integen
deel in den weg staat. -VVij hebben gezien, dat het 
samt"nwerken, de .;;olidariteit, de w~t van den men
sehelijken vooruitgang is, en wij hebben daaruit de 
slotsom getrokken, clat al.;; en de privaat-eigendom 
en het gezag van den mensch over den mensch afge
schaft zijn, (11.' regeering elken grond van bestaan 
heeft verloren. verdwijnen moet. 

"Maar", zoo zegt. men tot ons - voornamelijk 
de sociaal democraten en communisten - "a is men 
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oe grondslagen verandert waarop de tegenwoordige 
samenleving is gebouwd, alB men in de plaats van 
den strijd van allen tegen allen de solidariteit, in 
plaat's van den privaat-eigendom bet gemeenBcbap
pelijk bezit beeft gekregen, dan zal men bet karak
If'r van de regeering hebben veranderd; zij zal niet 
nwer clebelangen 'van een enkele klasse vertegen
wool'digi>n en verdedigen, omdat er geen klassen 
meer zijn; zij zal de belangen van de heele maat-
fo'chapp\j behart.igen. De taak van de regeering zou 
dan in het belang zijn van allen de samenwerking 
en o1'(le t'e l'egelen en te verdedigen, den maatschap
pelijken arbeid te doen verrichten en de burgers te 
beschermen tegen hen, die de bevoorrechting weer 
willen invoeren, de vrijheid en de welvaart van al
len bedreigen. 

"Er z\jn in de maatschappij noodzakeIijke din
gen te doen, die te veel toewijding ei3chen om ze 
over te laten aan den vrijen wil del' individuen, 
zonder daarbij te riskeeren, dat alles op de grootste 
wanorcle uitloopt. 

"Wie zaI, als er geen regeering is, zorgdragen 
voor (Ie aanschaffing en verdeeling der levensmid-· 
delen, voor de openbare gezondheid, de spoorwegen, 
post en telegraaf enz. ~ Wie zorgt voor het onderw\j.s 
('n wie zal den arbeid der uitvindingen en ontdek·
kingen op zich nemen en zorgdragen, [lat de kracL
ten der memchen ,vorden verhonderdvoudigd ~ 

"Vie zal het maat,';chappel\jk kapitaal bescher-· 
men en v€l'meercleren, om het in steeds grooter, 
staat te kunnen overleveren aan het nageslacht' 

Wie zal tegengaan, dat (Ie schoone wOUd'llll 
\"'orden verwoest en de bodem onoordeeIkundig 
wor(H. bewerkt 'I 

\Vie zal volmacht hebhen , om maatschappij
vijandige Lladen te keeren en te bestraffen 1 

En "vat te beginnen met hen, die weigeren te 
arbeicl en, bij wie het. 30lidariteitsgevoel niet aan
wezig is~ En rlezulken, die besmett eI\jke ziektt'n 
verbreiclen, o'mdat Z\j weigeren de erkende weten-
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schappelijke gezondheidsmaatregelcn na t c komen ~ 
En als e1' krankzinnigen zijn, cl ie den oogst 

vcrbranden, kinderen mishandelen, hun fysieke 
krachten gebruiken, om de zwakkeren te bedreigen ~ 

Als men den privaateigendom ve1'nietigt, zonder 
cpn nieuwp regerring in tp rich ten, w('lke het ge
meenschappelijke leven organispcrt nn wa:ll'bf)rgt. 
dan zou men de voolTecltt el1 clP!' :;tprh>n~n ni et kwijt 
zijn en e1' zou ook geen vrecie en geen welvaa1't 
zijn. De maatsch appelijke band en zouden ;.i.-Jn ver
broken, de m011schh c'id \\' ()l'cl e il ~ 2i'ug,1;;-L·brncht: in 
een toestand vall barbaarschheid!" 

Zirhier de tegenwerpingen, welke de llanhan
g l' r8 VHn het gezag, zelfs al<; z~i zich "socialist" noc'
men en dus den p1'ivaa teigenilom en· (le tegenwoor
dige heerschappij van een pnke!(' klal.;sP willen a1'
schaff en, ons voorhouden. 

liVjj anhvoonlcn rlant'op het volgcnde: 
Ten ecrste iiS het niet \vaar, clat de regeering 

haar wezen en d()en vrrancleren zal. al zouden ook 
de maatschappeHjke verhoudingen 'veranderd z\jn. 
,'r erktuig en hancleling zijn onafscheidel\jk van el
kancler. ./d s men een lichaamscleel verlamt, dan 
ste1'ft.het af, of het stelt zich opnieuw in heweging. 
Als men een ]('ger plantst in een land waar noch 
een oorzaak, noch de vrees voor een uit of inwendi· 
g en oorlog' nHll\\'E'zig is . dan zal c1at lep:er ('en oo1'log 
in 't leven I'oepen of, als dat niet gelukt, zich oplo8-
sen. De politi e zal (bar, ,vaal' geen misdaCligers op 
t c 8))Oren of grvangen tf' nemen zijn, misdaden of 
misdadigers pmvoceeren rn uitvinclen, of z~i zal 
ophouden te bestaall. 

Se(lert eeuwen hestaa t in Frankri,ik een instel
ling, genaamd de ,,\Volfsjagerij", waal'van de b~ 
ambten hebben te zorgen vool' de verclelging drr 
wolven of andere schadelijke ge·dierten. Niemand 
zal zich erover verwoncleren, clat juist c1aaromiu 
Frankrijk nog wolven z~in en z\i in den winter veel 
schade aanrichten, terwijl in andere landen vall 
'Yest-Europa zoo goed als gern enkele wolf meer 
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te vinden is . D e bevolking hekommC':ot zich j'1 
Frankrijk niet veel om de \volven, immer Ci de wol
venjagers z~in C1', en hun taak is het om zich met ch 
\volven t8 bemoeien. Dezen maken werkelijk .lacht 
op hen, maar Z\j houc1en zich c1aarbij aan het jacht
gehruik om de .longen te sparen, waardoor deze de 
gelegenheid krijgen zich voort te planten en deze 
,.interessante" diersoort niet uitsterft. De Fransche 
boeren hcbben ook zeer weinig vertrou \\'en in d t~ 
wolvenjagers en zij heschouwen ze eenler als wo l
venfokkers. H et is begl'ijpelijk: ,Vilt zouc1en d,~ 
wolvenjagers moeten heginnen al s ~l' g c>en wolven 
meer waren' 

Een regeering, d.w.z. een zeker aantal men
schen, wier taak het is om wetten te maken, die ge 
woon zijn om zich van de kracht van allen te be
dienen, om een elk te clwingen hen t8 achten, is die 
uitdrukking van een bevoorrechte klasse. cli e ge
scheid-en stant van de massa des yolks. Zij zal 8 C' 

instincticf naar strevpn haa1' machhbevoegdheid 
uit te hreiden, zieh t e onttl'pkken aan (It' controle 
van het yolk, baa1' pel'soonlijke verlangens te be
vredigen en haal' eigim voordeelen af te d \ying:~n 
van de overige menschen. Daar zij een bevool're('h
te positie inneemt, staat de regeering tegenover de 
massa des volh, \velks krachten zij dagel\jks in be· 
slag ncemt. 

Overigens kan een regeering, ook al zou zij het 
willen, nooit alle menschen tevreden 'Stellen. Ala 't 
haar gfllukt enkelen te voIdoen, dan moet z~j zich 
verdedigen tegen h en die onvoldaan zUn; dienten
gevol,gp. een deel van het volk VOOI' zich zoeken te 
-winnen. waat'door ze st eun vindt in lwal' streven 
het andere deel te onderdrukken. De oude geschie
denis zou zich dus herhalen: er wordt door de hulp 
der l'egeering pen nieuwe hevool'rechte klasse ge
schapen, welke, ook al zou zij zirh clit keel' niet in 
hezit stell en \' un den bodem, toch haar bevoorrechte 
positie zou gebruiken om de ove ~'ig e memchen uil: 
to buiten en t f' onderdrukken . 
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D.e heerschenden, gewend om te bevelen, zou
den met licbt tot de ma~sa des volks terugkeeren; 
als zij de mach t niet kunnen behouden, dan zullen 
zij zich minstens van de hevoorrechte plaatsen ver
zekeren en.... zorgen, dat neefje~ en vriendties 
hun opvolgers worden, die dan wederkeerig weer 
zulien helpen en steunen. Zoo zou c1e regeering 
-an de eene hand in de andere heen en weer ver

wisseld worden en de de m 0 k rat ie, welke moet 
l:ieteekenen de regeering van allen, de volksheer
l"chappij, word t ten 810tte niets dan een "oligarchie" 
- een regeering van weinig bevoorrechten. van 
vriencljes en neefjes, die ten slotte weer een klas3e 
vormen. 

En wat zou zoo'n oligarchie een alles onder
nrnkkende en verpletterende macht hobben! Z\i 
heeft immel's de beschikking over alle maatschap
pe.lijke r-ijkc1ommen , en aIle takken van mensche
lijke bezigheic1, vanaf de verpleging del' zieken tot 
fabricage der Incifers, van de universiteit tot de 
operettetbeaters ! 

Nemen wij echtel' eens aan, dat zoo'n regeering 
geen bevoorrechte klasse zou scheppen, dat z\i zou 
knnnen bestaan, zonder rondom zich een klasse 
van vrienden en kennissen te voorsch\in te l'oepen, 
dat zij dus inderclaacl de vertegenwoorcligster, de 
clienares zou zijn van de gebeele gemeenschap. Wat 
zou z~i dan voor nut hebben ? Hoe en op welke wUze 
zou zij de kracht, het intellect, den geest del' soli
dal'iteit, de zorg voor allen en voor den toekomsti
gen mensch. den mensch van nature aangeboren, 
kunnen vel'meerc1eren 1 

Het ,is immel'S weer df' geschiedenis van d.en 
g-ebonclen mensch, die t rot s zijn boeien 1eeft, en 
daar-om gelooft, dat die boeien voor zijn 1even nood
wen clip: zijn. 

'\~ij zijn O'ewend onder een regeering te leven, 
riie alle krachten, aJle intellect, iederen wil, riiel' 
zij voor haar doe! gebruiken kan, in beslag neemt, 
en alles wat zij niet noodig beeft of voor haal' na-
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deelig is, vArlamt en onderdrukt; pn W\l verheelden 
om, dat alles wat in de maatschappij gebeurt, het 
werk van de regeering is en dus zonder regeering 
a.lIes tot een vreeseIijk ellendigen chaos zou ver
valIen. Zoo laat ook de grondbezitter cren grond 
voor zijn eigen prof\jt bebouwen; hij geeft den a1'
beider van de opbrengst juist genoeg om niet t~ 
sterven, zoodat hij kan en wil voortwerken, En de 
geknechte arbeider gelooft, dat hij zond:er werk
gevel' niet zou kunnen leven, alsof deze den bodem 
en {Ie natuurkrachten geschapen had! 

\Vaardoor kan het gezag de geestelijke en li
chamel,jke krachten, die in de maatschappij hestaan 
vermeerderen ~ Is het als de bijbelsche God, die uit 
niets iets schiep~ Daar in de heele natuur feitel\jk 
niets "geschapen" is, zoo wordt in de maatschapP\i 
feitel\ik niets "geschapen", Daarom kan de regee
ring de bestaancle krachten slechts aanwenden of. -
, .onderdrukken. 

En waar de regeering mogelijk iets goeds 'VOOl' 

de maa tschappij doet, daar geschiedt zulks door de 
pel'sonrn als rn ens c hen, en niet als r e g e e r -
de r s, 

Langen t\jd heeft men getwist over de vraag, 
in h08ver1'e de menschelijke vooruitgang het gevolg
is van persoonIijke invloeden, of van die del' maat
schappij. Met allerlei kunstgrepen del' spraaken 
der filosofie heeH men de zaak zoo ingewikkeld ge
maakt, clat het gevaarlijk werd te beweren, dat in 
de menschenwerelcl alles door de handelingen del' 
enkelingen werd geregeld en volbracht. En toch is 
dit zoo'n eenvouclige waarheid! Immel'S, dat wat in 
werkelijkheid bestaat is h e tin d i v i d u; de 
maatschapP\i of de gemeeni3chap, de staat of dB re
geering, zijn, voor zoover het geen bloote hegrippen 
zijn. slechts vereell'igingen van indivicluen. Immel'S. 
aIleen in het individu ontstaan de geclachten en de 
handelingen, en deze worden maat.3chappel,jke ge
dachten en handelingen, ais meerdere menschen 
terzelfc1er tijd zoo clenken of willen hanclelen. De 

29 



n1:1 atschappelijkc handelingen zijn dus niet de te 
g'emtellingen of volmaking van de persoonl\jke 
lwnc1elingen, maar het resultaa t van de gevoelen" 
en verlangens del' enkelingen, \vaaruit de maat
<;0happjj hestaat, en clit re~;ultl1at zal groot.er z\jn, 
llaarml'lte mcerdere mensch en . hetzelfde voelen of 
verlangen. Als men daarentegen, zooa18 de gezags
m(mschen doen, onder maatschappelijke handelin
gen verstaa t de handelingen van een regeering, 
r1311 zijn toch. ook deze het resultaat van perSOO!l
!ljke hach ten ; maar in dit geval slechts de krach
ten van personen, die de regeering uitmaken, of 
die door hun handelingen de regeering kunnen be
invloed en. 

Ret gaat dus in den eeuwenouden str\jd tUd
sehen gezag en vrijheicl, tusschen gelijkheid en be
vool'rechting. in waarheid slechts c1aarom: persoon
lijke onafhankelijkheic1 te bereiken ten koste van 
tiP slavern\j (ler overige menschen, of onafhanke
lijkheic1 en geli,jkheid voor allen. 

P it c1it alles voIgt, c1at het streven eener re
~eering .- zelfs van een ic1eale regeering - de 
scheppende, regelende en heschermende macht del' 
nantschappij niet in 't minst vermeerderen kan, 
cloch in tegenc1eel verzwakken moet , doorc1at zj,j 
de mogel\jkheid ,jets te eloen tum enkelen veroo1'-
100ft die da.anloor alles eloen, zonder dikwijls e1' 
de bekwaamheid voor te bezitten. 

~\V :wrachtig, als men (Jan de wetgeving allef> 
ontneemt, wat voor de verdediging van de hevoor· 
:rechte klassf' client, wat bl\jft ('1' dan over, buiten 
hetgeen het resultaat is van \V.at onder de massa 
reeds lang w'oont ~ 

"De staat" . zegt Sismondi, "is altijd een be
houuzllchtige macht, welke de resultaten van den 

·() t'ui tg-ang wettelijk vastlegt, regeert, organiseert 
en dezE', zooals we in de geschiedcnlis zien, alt~jd 
ten nutte van de bevoorrechte klasse aa.nwendt; die 
(-'chter nooi t den vooruitgang hielp; maar weI tot 
~truikelblok was. De vooruitgang- komt immer vau 
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onclcl'en op. Hij wordt geboren in de hoofden der 
enkelingen; het z\jn de gedachten. welke zich uit
breiden en tot algemeene meening worden, maar 
op haa1' weg steeds te kampen hebben met de ge
woonte, hehoudzncht, overleveringen en dwalingen, 
w(>lk{> door (Jen staat worden lwschermt1," 

VI 
Om overigens goed te begrijpen hoe het moge

lijk is. zonder regeering te leven, moeten wij de 
hesbwnde maatsci1appij een beetjegronciig gDde· 
slaan. Doen wij dit, dan zien wij, dat thans reeds 
de gewichtigste takken van men.schelijke bezi,e,'heid 
londer medewerking van de regeering worden ver
:·jcht. Bemoeit de overheid er zich mede, welnu, 
dan doet zij het om de massa nit te bui ten, de be
"oorrechten te beschel'men of haar onmisbaarheid 
te toonen door ze te sanctionneeren. De menschen 
wcrken, rUlilen hun producten, stucleeren, reizen, 
lleven naar de regelen der gezondheid en zedelijk 
heiel. voor het grootste deel zooals zij willen, maken 
zich kunsten en wetenschappen ten nutte, hebben 
ontelbare betrekkingen tot elkander, zonder de be
hoefte te gevoelen aan iemand, die hun voorscluijft, 
hoe Z~1 Ieven moeten. En juist die dingen,waar die 
J'egeering zich niet mee bemoeit, gaan het best; deze 
hl'E'ngen de minste oneenigheid voort en pasS'{'n 
zich 't best aan den wil van al1en aan, zooclat ieder
('en e1' Z\1n nut of vreugde b~j vind t. 

De 1'egeering is evenmin noodig voor groote 
nc1ernemingen, of vool' de openbarec1iensten, "vel

ke voor het geregelc1e samenwerken van vele men
schen van verschillenc1 e landen noodig z\jn. Dui
zen-den van zulke ondernemingen zijn reeds thans 
het werk van private vereenigingen, 'welke door 
vrije oVl.:'reemtemming ontstaan z~in; en algemeell 
j:-:; men het eens, clat deze hrt best gelukken. ' Vij 
spreken niet van verecnigingen van kapitalisten, 
welke tot doel hebben de organisatie van de uit-

31 



-huiting, of schoon ook deze bewijzen. dat vrije ver-
-eeniging mogelijk is en menschen omvaHen kan 
:van aIle landen, indien zij voor een gemeenschappe
lijk belang tot elkander worden aangetrokken. 

Spreken w~j liever van de vereenigingen, welke 
tot drijfveer hehhen de wederkeel'ige hulp, liefde 
tot wetenschap, het verlangen om zich te verstrooi
en of zich te laten bewonderen. Deze vereenigin
gen geven een vreffendel' heeld van die groepen, 
,\~elke in de maatschappij ontstaan zullen, waal' de 
privaat-eigendom en de strijd tussch·en de mensch en 
onderling zijn afgeschaft en waal' clientengevolgf' 
;ieder z~in beiang en z~jn gl'ootste bevrediging erin 
vinden zal om het belang van allen te hevorderen. 
den evenmensch goecl en aangenaam te zijn. 

De wetenschappelijke vereenigingen en con
gressen, de internationale maatschapp~i tot redding
van schipbreukelingen, de Roode' Kruis-Vereeni
ging, de aardr~ikskundige genootschappen, de ar
beidersvereenigingen. de groepen vrijwillrigers, die 
bij iecler groot ongeluk toe8nellen om hulp te ver
leenen, zijn eenige uit de vele vool'beelclen van wat 
,de geest van samenwerking vermag, die altijd te 
voorschijn treedt wanneer het geldt een hehoefte, 
een krachtig gevoelden maatschappel~jken wensch 
te beV'redigen. Ais clle vtrijWlil1ige vereenigingen 
'niet de geheele aarde overdekken, niet aIle takken 
van materieele en geestelijke werkzaamheid omvat
ten, dan komt zul!ks slechts -doordat de regeerder"5 
overal hindernissen in den weg .:;tellen, doordat de 
privaat-eigendom een tegenstelling tu~schell de 
menschen hef'ft geplaatst, doordat tengevolge van 
de ophooping del' rijkdomITIlm in 18 handon van 
cukelen, het grootste deel clel' menschen hni ten staat 
i:- gebracht iets te doen. dat in overeenstemming is 
met d8 natuurlijke neigingen. 

De regeering zorgt b.v. voor de postedjen, het 
spoorwegverkeer enz. Maar waarin hestaat in wer
kelijkhai(l de huip, die zij aan deze onclernemingen 
verscha.ft~ A!s h et yolk in de gelegenheid komt, 
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van deze diensten nut te t1'ekken, en e1' oehoefte 
<lan gevoelt, dan zal het or aan c1enken hen in 't 1e
ven te roepen; en ook de vakmenschen zullen geen 
diploma van de regeering noodig hebben om dezen 
arbeid tot stand te brengen. Hoe algemeener en 
dringender de behoeften zijn, des te meer vdjwil
figers zuBen e1' komen om erin te voorzien. Ala het 
vo}.k aangewezen was om zelf in de productie en elf' 
verzorging te voorzien, dan behoeft men er niet 
benauwd voor te wezen, dat het zich zou laten vex
hongeren, totdat de regeering door wetten de zaken 
geregeld had. 

Het is bewezen, dat de oeste c1rijfveer tot han
.delen het persoonl\jk be lang is. \Ver-etan dan! Als het 
belang van allen het belang van iec1er zal zijn - ell 
dat is onvermijdel~ik het geva1 als er geen privaat
eigendom meer is - dan zullen allen ook handelen. 
Ais er nu dingen tot stand worden gebracht, die 
slechts in het be lang van enkelen zijn, hoeveel meer 
en beter zal er dan tot stand komen, als a11er belang 
er mede gemoeid is. II ot is moeilijk te begrijpen, 
uat er menschen zijn, welke gelooven, dat de ui t
voering en regelmatigen gang der openbare diensten 
welke voor het maatschappel\jk leven onontbeer
lijk zijn, beter worden verricht door regeerings
.ambtenaren dan onmiddelijk door de arbeiders zelf t 

.die, of uit vrijen wil, of door overecnkomst met an
deren, dezen arbeid gekozen hebben, en hem ten uit
voer brengen onder toezicht van ane belanghebben
clen. 

Ongetwijfeld 1S voor el,ken- grooten gelneen
schappelijken arbeid verdeeling van arbeid, leiding 
administratie, toezicht noodig. Maar clp gezagd
mensch en spelen een valsch spel met de woo I'd en, 
als z~j de noodzakelijkheid eener regeering willen 
afleiden uit de bestaande nODclzakel\jkheid van re
geling en organisatie van den arbeid. 

De regeering, ik herhaal, is een verzamelinp; 
van menschen. die het recht en de midclelen hebbe11 
genomen of ontvangen, om wetten te maken en an-
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deren tot gehoorzaamheid te dwingen. De arbeiders 
werkzaam in een of andere onderneming, de in
genieur of technieker, is daarentegen een memch. 
die de opdracht k'rjjgt of op zich neemt, een be
paalden arbeiel te volbrengen en clezen volbrengt. 
Hegeering beteekent het ·overelragen van macht. 
d.w.z het prjj.sgeven van elk zelfstandig- handelen 
ten gunste van enkelen. "Administratie", integen
deel, beterkent het overdragen van arbeid, d.W.h. 
het op zich nemen van een zaak, de vrije daad van 
dienstbetoon, ,be1rnstencle' op vrije overeenkomst. 
Hegeerclers zijn bevoorrechten, daar Z\j het recht 
hebben anderen te bevelen en zich van ell' krachten 
ven nn(leren te bedienen ,om hun eigen ideeen -en 
persoonl\jke wenschen te vervullen. De vakkundige 
leic1er<; zijn arbeiders als anderen; natuurlijk slechts 
in zoo'n maatschappjj, waar voor allen dezelfde 
mogeljjkheid bestaat zich te ontwikkelen, waar al
Ien geesteljjken of lichameljjken arbeid zullen geven 
of kunnen geven, waar iedere soort arbeid of dienst
betoon gelijk recht op de maatschappelijke rijkdom
men geeft. Men mag de werking van een reg-eering 
niet verwarren met die del' mannen van kunde en 
invloed. omdat de huidige maatschappelijke vel'
houdingen veroorzaakt hebben, dat de eer<;te zich 
van {le laatsten heeft meester gemaakt. 

Zien W\j nu ook eens onder de oogen die zaken, 
welke in het oog der gezagsmen<;chen onweerspre
kelijk onontbeerlijk z\jn: de verdedigingder maat
schappij naar binnen en naar buiten, "oorlog", "po-
4i tie", "rechtspraak". 

Eens, als de regeeringen verdwenen z~in, de 
maatschappelijke rijkdommen allen ten goede ko
men, {lan znllen aIle tegenstrijdigheden tusschen de 
volken verdwenen zijn en daarmee de noodzakelijk
heif] van drn oorlog. \'oorts kunnen wij verzekeren, 
{lat, wanneer in rl.en tegerrwoordigen maatschappe
iijken toestand in een land de revolutie uitbrak, z~i 
:in de andere landen tach minstens zooveel weer
klank en sympathie zou vinden, dat geen regeering 
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meer vertrouwen ZOLl om naar het buitenla.nd troe
pen te zentlen, wijI immel's de kans te groot zou Zijll, 
dat in eigen lanel de I'evo1utie zou uitbreken. N erner> 
wij echter een oogenblik aan, dat de regeeriug' van 
zulke landen, waar het yolk zic1, nop; ]Liet bpvt'i~d 
heeft, probeeren zou am met haar legers een vI'ijge
vochten yolk weer tot knechtschap te dwingen. 
Heeft 't laatste dan 'n regeering noodig om zieh te 
verdedigen' Om oorlog te voeren heeft men men
~chen noodig, menschen, die kennis bezitten en men
schen die vechten willen. Een regeering kan noeh 
de kennis der eersten, noeh den moed en wi1 del' 
laatsten vermeerderen. De geschiedenis bewi,ist ons, 
dat een yolk, dat wel'kelijk z~jn eigen land wil ver
dedigen, onoverwinnel~jk is. leder, elie een weinig 
met de geschiedenis op c1e hoogte is, kan {loz~inen 
voorbeelden opnoemen van kleine volken, die met 
primiti(~ve krachten zich op den duur van den maeh
tigsten vija.nd wisten te bevr~iden. 

De politie' De rechtsp1'aak? Vele menschen 
denken, dat als e1' geen genclarmen, geen politie
rekels en rechters meer zouden zi,in, het ieder vr~i 
zou staan zijn naasten om te brengen, te overweldi
gen, te kweHen, en dat de anal'chisten in naam van 
hun eigenaal'dige vdjheidsprincipen clat aIles wil
len ·dulden. Men is b~ina overtuigd, dat wij, nadat 
.wij de regeering en den eigenclom hebben vernie
tigd, het rustig zon-clen toelaten, dat deze instel
Jingen zjch weer gingen vestigen. . .. in naam del' 
vrijheid! Zonderlinge manier van onze ideal en re 
begrijpen ! - Men gaat zulke 20tternij het liefst 
schouderophalend voorb\j. 

De vrijheid, die wij voor om en anderen vet'
wezenlijken willen, is geen abstracte, hovennatuur
lijke .,absolute" vrijheid, welke in het leven tot 
onderrlrukking (leI' zwakken 2011 terugvoeren; onz'~ 
vrijheid is de werkelijke, de mogelijke vri,iheid, 
welke bestaat inc1e bewuste gemeenzaamheid der 
belangen, in de vr~iw:jllige solidariteit. 'V~i verkon
digen de grondstelling: "dol' wat ge wilt"! en daar-
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in vatten we om zoo te zeggen ons geheele program 
te zamen, want - zooals licht begrUpel\1k is - wij 
zijn e1' van overtuigcl, dat in een harmoni~che maat
schappij, waal' geen eigendom en geLJag z\1n, "I'en 
ieder zaol willen wat h\1 moet". 

Wanneer echter, door erfel\ike helasting, doo .. 
ziekelijke afw\jkingen of door welke oorzaak dan 
ook, iemand ons of anderell leed wil nerokkenen. 
dan zullen W\j ons verdecligen en alit> midtlelen aan
wenden, die daartoe noodzakel\jk z\jn. Daar wU 
i\V,eten , dut de men3ch het r esultaat is van zUn eigen 
aard en zijn natuurlUke en maatschappel\jke om
geving, zuHen w\i niet het r<'cht van verweer toe
passen op dezelfde onzinnige en eigenw\jze manier, 
!waarop thans gestraft worrlt. \V\i zullen in den mis
dadiger, dat wil zeggen in den mensch die tegell 
het belang del' maatschapp\j handelt, niet een zich 
verheffend e slaaf zien, zooals de rechtbank dd 
than" doet, maar een zieken broeder, die verpleging 
behoeft; en w\i zullen hem niet met haa t t1'ach tell 
te onderd1'ukken, wU zullen de grenzen van 't nood
zakelijk venyeel' nie t over"chr\jrlen, W\] zuIlen 1'1' 
niet aan denken ons te wreken, maar daaman, om 
een ongelukkige met aile middelen. dio de weten
schap ons verschaft, te genezen, hem weer te her
winnen voor de maatschappij. 

Hoc de anarchisten zulks ook tot stand brengen 
in elk geval zal bet volk zich niet laten welgeval
len, da t men ongemoeid z\jn vrijlwid en we.lzUn 
aant,ast, en als het noodig is, wIlen e1' maatrege
len gcnomcn worden, om zich tegen anti-sociale 
daden tc verdecligell. Maar z\jn daar lieden voor 
noodig wier taak het is, wetten te maken, of dezul
ken, die e1' VOOl' zorgen en daarvan leven, dat er 
wetsovertreders z\jn"? Als 't volk werkel\jk iets on
hebbelijk of schaclel\jk vindt, dan zal h et betel' zelf 
die c1 ingen kunnen verhincleren dan de wettenma· 
kers van beroep, de gendarmes en de rechters. 

De gebruikcn zijn a:lt\jd een uitvloeisel van dt' 
algemeent' behoeften en g·evoelens, zij zullen wor-
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,den geacht en nageleefd, n:1armate zij mindel' on
derworpen zijn aan de wetten; want ieder ziet en 
begrijpt de natuurlijkheid en,-an. en de belangheb
benden gevoelen, cl.at zij zelf moeten zorgcn voor de 
naleving en ni et. moeten vertrouwen op de bc<;cher
min . .g eener regeering. Voor een karavaan, die door 
<l e wocsti,in trekt, is zuinigheic1 met drinkwatereen 
leven svraag en onder deze omstandighec1en wordt 
llet wa.ter cen heilig-dom - niemand denkt 81' aap_, 
er roekeIoos mee om tf' spring-en. 8amenzweerdeT'r-: 
hehben geheimen; die gehcimen worden bewaarcl 
en wie ze vCl'raaclt, heft de verachting' del' overigen. 
De schulden, die bij het spel worden gemaakt, Zijll 
on geen l·nkel kmd wettelijk erkend: toch worden z\i 
l1lcestal voldaan, enkel ui t vrees voor eerloos te 
\\iol'll en aangezien of zichzelf clnarvoor te honden. 

7.i.1n het soms de gendarmen of politiemannen, 
d ie veroorzaken, c1nt de menschen elkanc1er niet 
meet' om he t. leven brengen ? Op 't plattelanrl k.an 
men nren in den omtrek geen politieman vindell; 
': uizenden !(lven .. zonrler door het ,',:w 1o:zamf' oog 
der wet to worden bespiecl, zooclat zij zoncler gt'
vaal' vOOr straf een misdrijf z6uden kunnen plegen. 
en toch (loen zij 't niet. J a zeIfs bew~izen de stati.",
tieken, dat hrt aantal misdrijven volstrekt geeil 
gf'lijken tred houclt met het aantal en de kracht 
de r oncl cl'drukkingsmaatrege len. '" E'l zienw\i ech
tel', dat zij worden ge\v~izig(l nnar den toestand 
waarin het yolk IE'eft en naar (le geclaehten die 
h et bezielt. 

Evenals de regeering gewoonl~ik slrchts c1i ent 
om de bevoorrechte klasse te vE'rclecligen, zoo die
nen de r echt en en politie slechts om zulke rni scla
(ligers te tl'effen, die ~:een misdacligers z~in in ,Ie 
oogen van hot volk, cloch all ren de voorroehton 
del' bezitters hebben aangeta;;t. Voor de vf>rdecli.ging 
van de waarachtige belangen der gerneenschap, voor 
de verc1ec1iging del' vrijheid en w'elvnart, i.~ niets 
schacl elijker, dan h et versterken dOl" klass(" die on
der het voorwenc1sel, dat zij alle memchen ver'.ie--
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dig:J, aIl een zichzelf en ham' klassebel an,g'en V(,l'

dedigt. 

VII 
1\ Ll good, zegt men, de ann eclti C' za ! di' vo l

maaktste VOlm van maatschappelijk Ieven z\jn. 
Maar wij willen geen sp rong in 't duister doel!. 
Verklaar ons eens ui tvoerig hoe u w toekomstige 
maatschapp\j er uit zal zien. 

Dan komt een geheele lijs t van vragen, ·die zeer 
interessant zijn, als men het vraagstuk del' vl'\je 
maatschappij bestudeeren wi I, maar die belache
lijk, gek, in elk geval overbodig worden. WRnneCf 
men cen voldongen oplossing van ons er van 
lVerl angt. 

Hoc zal men de kincJel'en opvoeden' Hoe zal 
men de productie en verdeeling regelen? Zullrn 
er nog groote steclen zijn, of zal de bevolking zich 
gelijkmatig over de geheele aarde ver3preiden 1 
\Vat 7,al men doen. als al de bewoners van IJsland 
en Siberie cen winter in !let hui rlen van Halie 
,wmen doorhrengen ' Ais een icder patr~izen wil 
eten en w\jn drinken ? Wie zal den arbeicl del' zee
lieden of mijnwerkers verrichten ? \Vip zal de 
grachten en kanalen uitbaggeren' ? Zed men de zie· 
ken thuis of in de gestichten verplegen ? Wie za: 
den dienst del' spoorwegen vaststell en? \Vat zal 
men doen, als de machins t van een 10t:olllotief mid · 
den op de rei s pijn in zijn buik kr\jgt ~ ... . En zoo 
gaat 't verdeI', alsof men geIooft, clat \"'\1 in 't hezit 
zijn van de wetenschap en de ervaring del' toekom<';L 
en dat wij, in naam del' anarchie, aan de toekom
stige menschheicl kunnen vool'schr\iven, hoe laHt 
men naa1' bed moet gaan, en op weI ken t\id men 
zijn Ekc1ool'l1s moet afsn\jden ! 

Als onze lezers werkelijk een antwoord willf'n 
op deze, temninste op de voornaams te dezer vra
gen, dan zou clit bewijzen, c1at het ons nog n..i~t 
g-elukt is aan te tooncl1, wat eig-enIijk anarchic 
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zeggen wiI. 
Wij zijn geen profeten. Ala wU OIlS zouden aan

matigen een officieele oplossing van alle kwesties 
aan te hieden, welke zich in het maatschappel\jk 
Ieven der toekomst kunnen vool'doen, dan was zulks 
weI cen zondel'linge manier om regeeringen af te 
schaffen ! Dan zouden wij ons zelf a13 "regeering" 
aanstellen, en naal' het voorbeeld clel' godsdienstige 
wetgevers voor het heden en de toekomst algemeen 
geklende voorschl'iften rlecreteeren! Gelukkiger
wijze staan on8 geen gevangenia en brandstapels 
ten dienste, om onzen Bijbel cler menschheid den 
menschen op te dringen en kunnen zii ons dus ru .'
tig uitlachen. 

Wij denken veel over de maatschappelijke 
vraagstukken rra, deels uit weten~chappelijk belan.::O; 
deels omc1at w\i de anarchie willen vel'wezenl\iken, 
willen werken wan den opbouw der nieuwe <;amell
leving. Maar da t w\i heden, met ons tegenwool'dig 
weten en kunnen, zus of zoo over een zaak (lenken, 
beW!ijst nog niet, clat z\i in de toekomst juist zoo 
zal worden toegepast. Wie kan de handelingen del' 
men8chen voorui t vaststellen, als zij zich eens val. 
ellende en onderdrukking zullen hehben bevriid ·~ 
Als aIle menschen gelijke rechten zullen hehben 
en aIle gelegenheid om zich te ontwikkelen; als 
er noch slaven, noch meesters zullen' z\in en dus 
de vreesel\jke strijd van menschen tegen menschen 
zal ophouden te bestaan, omc1at h\i geen levens
noodwenc1igheid is ~ Wie kan vool'uit zeggen, hoe
ver de weten<;chap zal vorderen, de productie- en 
verkeersmiddelen zullen verandel'en ~ 

Het wezenlijke van de zaak is dit: er moet een 
maatschappij komen, waarin de uitbuiting van den 
mensch door den mensch niet meer mogel\ik is ; 
waal' alles wat noodig is voor het leven, de ont
wikkeling en cle arbeid, VOOl' ieder toegankelijk is, 
waar allen naar hun vel'mogen en wil zullen mede
\verken aan de organisatie van het maat<;chappe
l\jk leven. In zulk een maatschapP\i zal natuurl\jk 
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alles zoo ingericht worden, c1at de bcllOeften V~Ul 
allen - naarmate Will de ervaringen en de veJ'
houdingell - zullen kunnen wor·den bevredigd. En 
steed\;; zal alles zich meer en meer in dE' goede 
richting ontwikkelen, naarmate de vooruitgang 
del" wetenschap ons de middelen hiertoe vcr.~chaft. 

Goed beschouwd kan een program, dat de 
gronc1slagen del' maatschappij uiteenzet , niets aD
ders doen, clan een bepaalde methode aanduiden. 
En het i3 juist die methode, welke het onderscheid 
uitmaakt tllsschen de verschillende part~ien en haa1' 
betcekenis voor de geschiedenis bepaalt. Afgezien 
van de methode, beweren aile partijen clat zij het 
geluk del' menschheid nastreven - en vele willen 
dat waarlijk en oprech t: maar iedel' meent 't langs 
cell ancleren weg te bereiken, en streeft in een 
bepaalde richting. Daarom moeten w~i ool-- het an
archisme - cle regeeringloosheicl - als eeD Dlf>
thode beschouwen. 

Men knn HI :I e niet-anarchisti"che part~ien in 
twce groepen verdeelen: de autoritair- of 3taats
socialistische en de zoogenaamc1 "liberale". De 
eerste hela:,>t eenige menschen met cle reg-ehng van 
liet mnaschappel\jk leven, en leiclt zoo tot cle uit
huiting en onclerrlrukking clf>r massa cloor enkelen. 
De twee(1e werpt zich op het vr\ie inithtief clH 
enkelinp: en verkondigt. zoo niet de af<;~haffing, 
(lan toch zeker de beperking van de regeerings
macht tot llet mogelijke. Daar zij ecMel' den pri.
vaateigen(lom hooghoudt onder de leuze .,ieder voor 
zich", en dus is gegronc1veBt op den ('oncurrentie
strijrl tusschen de menschen, i~ die "vrijheid" slech~s 
vrijheid der sterken; ,del' bezittenc1en, om de zwak
ken, zij die niets bezl tten, ui t .te bui ten en te onder
drukken. Zij vestigt flus in geen geval de Lal'monie 
tus.sclten de menschen: integendeel, z\i maakt de 
k ave tusschen ri,iken en anl1en grooter -- z\i voert 
ok tot uitblliting en heerscbappij, dus autoritei.i:. 

In theorie i.s het zoogenaamde liherah ~me een 
soort anarchisme zonder sociali3mej en c1aarom 1.~ 
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het een leugen. Want de vrijheic1 is zonder ~'e1i.ik
heic1 niet mogelijk, de waarachtige anarchip kan 
zonder de solidariteit, zonder het socialisme niet 
bestaan, even'min als het socialisme z~in solidari
teitsbeginselen kan doorvoeren zonder de amtrchie. 
De bezwaren, die de polieke liberalen tegen den 
Staat hebhen, bestaan slechts daarin, c1at z~i liem 
('en paar stukken van zijn macht wiI ont.neJnen, uie 
lastig zijn voor de prakt~iken van het kapitalismc. 
Maar het ware wezen van den Staat, z\in monopo'ie 
van te straffen en te onc1erdrukken, kan het libera
lisme niet aanta.sten, want zonder politiC' ell leger 
kunnen de bezitters niet veilig bestaan. En de on
der,drukkingsmacht. del' l'egeering zal sterkel' wor
den, naarmate de "vrije" concnrrentie, de hi ltere 
strijd van allen tegen allen, de ongeli.;kheid oll(ier 
de menschen grooter i.s. 

D(~ annrchisten brengen een nieU\Y<~ uplos-:iug 
voor het groote sociale vraagstuk: zij willen hft 
vrije initiatief, het handelen nMlr <~ig(>n verstnl1cie
lijke opvattingen en vrije samenwerking v!Jor ge
meenschappelijke aangelegenheden. N adat evolu lie 
en revolutie den privaat-eigendom hebben afge
schaft, zullen aIle menschen en onder gelijke sociale 
verhouc1ingen in de gelegel1'heid zijn gebracht de 
maatschappelijke rijkdommen ten nuttc te l11aken. 
Een dergelijke oplossing maakt de weclf'rinstellillg 
van ,den privaat-eigenclom onmogelijk en zal het 
menschclom lang.sden weg del' vdje sam(mwerkiIlg 
tot den volmaakten triomf del' solidariteit '(wren. 

Als men de dingen zoo beziet, dan bmr: erkt men 
rlat aIle bezwaren, die men t ep;en het anal'chi:iTr.e 
opwel'pt, op argumenten v66r h et anarchisme uit
draaien. 'V ant slechts langs ,den weg- van het anar
chisme. n.!. langs den \\T,eg van de rlwan,glooze ervCl
ring, de beproefde toepassing del' wetell scllap, r1e 
behoeft en, het gemeenschapsgevoe! lal1.t zic;) net 
vraagstuk oplossen. 

N emen w~i bv. deopvoedingsvraag. " ' i.] hebben, ' 
daaromtrent geen vastgest.elcl onveranderlijk plan. 
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of schoon menige poging duidelijk heeft gemaakt dat 
de natuurlijke opvoeding de oe<;te is. :YJ aae w\i be
hoeven ook geen vastgesteld plan: de ouLlers, oe 
onderwijzers, en allen die zich voor de opvoeding 
van het kind interesseeren, zullen bij elkander ko
men, beraadslagen en zich vereenigen of, naar ge
lang van het meeningsverschil, zich verdeelen en 
iederc groep zal het plan, dat z\i voor 't be<;te houdt. 
in toepassing brengen. En in de p1'akt\ik van het 
leven zal dan tensk)tte het systeem, da.t werkeliik 
het beste blijkt te zijn VOor het maat<;chappel\ik 
leven, algemeen worden toegepast. Hetzelfcle geldt 
voor aIle problemen, die zich in het l('nn kllnnen 
voordoen. 

Daaruit voIgt, dat de anarcilie, zooals de anar
chisten haar zelf opvatten, en dus zooals z\i naar 
waal'heid opgevat moet worden, economisch op het 
socialisme berust. En al<; er geen, zich ;.;ocialistiseb 
noemende partUen waren, die de eenheid van het 
socialistische principe uit elkander gescheurd had 
den, om slechts een deel e1' van te exploiteeren, als 
er geen woordverdraaiingen waren. \vaarmee men 
het werkelijke doel del' sociale l'evolutie kon weg
doezelen, dan konden w~i beweren, cla t socialisme 
8n anal'chisme hetzelfde waren, daar toch de be
doeling van beic1e is: opheffing del' heerschapp\j 
en der uitbuiting van menschen door memchen, af
schaffing del' slavernij, onverschillig of Z\j word! 
he<;tendigd (1001' het ruw geweld of door het mono
pol ie_ 

De anarchi e zoo wei als het inclividualismc, bei
de hebben als grondslag, als uitgangspunt, als nood
zakelijke voorwaal'de d e gel \j k h e i d de r 
v e rho u din g e n, als leiclster (~e sol ida r i
t e it en als methode de v r ij he i d . De .anarchie, 
of dus betel': het anarchistisch socialisme, is geen 
absoluut, voor eeuwig geldend ideaal. maar cen ide
aal dat, naar de mate onzer maatschappel\ike ont
\\-ikkeling, s teeds den horizont van ons verl·angen 
en wenschen verplaatst. De anarchie, de vI'\ihei.d 
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.is de onverm\ic1elijke weg, dien w\i moeten lwtrede ll 
om de vol making te kunnen verwezenl\iken. 

VIII 
Wij hebben clus vastgesteld clat de anarchie de 

vorm van maatschappel\]k leven is, die den weg tot 
de grootst mogel\jke welvaart voor allc menschen 
openstelt, claar z\i aUe kla3sen vernietigt, die er 
belang bij hebben om de groote massa del' men
schen in ellende en onderdrukking te houden. W\i 
weten, dat de anarchie mogelijk is, want naar waal'
heid bevr\jdt z\i de menschheid van 'n hindernis, dt: 
regeering, die de menschen altijd belemmerd heeft 
op den weg naar het gel uk. En nadat clit alIes door 
ons is vastgesteld, zien W\i de gezaghebbers zich in 
hun laat"lte ve3ting terugtrekken, waar 2\1 versterkt 
worden door een aantal menschen, die, hoewel zij 
voorgeven aanhangers del' vrijheid en l'echtvaar
digheic1 te zijn, toch vrees voor de vr\iheid hebben 
en maar niet aannemen kunnen, dat de menschheirl 
zonder voogdijschap en heerschers kan bestaan en 
vool'uitgaan. In het nauw gedreven door de waar
heid vel'langen deze lieden, dat men de zaak tot la
ter uitstelt. Het volgende is de hoofdinhoud van hUll 
argumenten: 

.,De maatschappU zonder regeering, welke be
rust op de vrijwillige samenwerking, die alles over
laat aan het zelfsbandig handel en del' belangheh
benden en geheel is gebaseerd op de liefde en solida
clal'iteit - die maatschapp\j is zeer zeker een schoon 
ideaal, maar evenals ieder ideaal, zweeft het in de 
wolken. W\1 leven temidden eener menschheid, di1~ 
altijd verdeeld was in onclerdrukkers en onderclruk
ten. De eersten zijn een en al heerschzucht en heh
ben alle ondeugden der tirannen; de laatsten z\]n 
aan de knechtschap gewoon en Z\1 hehhen de nog er
gere ondeugd die uit de slavern\1 voortvloeit. Het 
is er nog verre van. dat de solidariteit 't heer.schen
de g'evoel onder de menschen is, en als is het waal', 
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fla t drr m('DSchen lot in 7,ijn w('zen :-;olidnir is en 
mee\' zoo zal worden, 't is ook waar, dat wii in het le
'Yen het meest zien ('n de di epste sporen achterlaat, 
de strij-d om het brstaan is, di e voortdurenc1 (1001' 

den (' en tl'gen den nnder worclt gevocl·i1. Hoe kun
nen de menschen, opgevoed in zoo'n maatschappij. 
Lioh 0)1 rens veranderen en geschikt worden voor 'n 
maat schappii, waa1'in de mensch zpnder clwang, 
door de aanc1rift van eigen nntuur, het welziin van 
zijn evenmensch zoekt1 Hoe kan het lot der mensch
heid worden toevertrouwcl aan de groote massa, 
'die krachteloos is p;emnakt doo r ,11' ellend e en bloed
'Joo .;; door c1r pri esterheerscha ppij? Zou het niet be-
er zijn, om Inngs den weg eener elemokratische 

en socialistisclH' reJ)u h!irk t (· traehten bet Hnar
chi stische iclenal te' bereiken ? Znl een regeering, 
samengesteld uit de verstancligsten en f'Clelsten, 
ni et noodig z~in om de menschheic1 voor te hereiclen 
voor de idealen clel' toekomst1" . 

\Vij stooten aleloor op het voorool'cl eel, dat de 
regeering een afzonderlijke kracht is, die van de 
eene of andere onbekende plaats komt en uit zich
zelf de menschen,die haar samens tellen, kl'achtiger 
en flinker maakt. Dat is echter niet v·mar. 

Integendeel, - alles \Vat in de menschenmaat
schappij gebeurt, worclt door de menschen zelf tot 
stand gebl'acht en de regeering als zooc1anig voegt 
aan clezl' kracht niets toe. dan het streven, om alles 
in het voor deel van een of andere parti.i of kli ek te 
monopoliseeren en elk initiatief, dat buiten haar 
kring opkomt, den kop in te drukken. 

Als wi.i zl'ggen, flat wi.i hel wezag willen vernie
h .!!'en, clan bedoel en W\j ·daarmec1e natuurHik niet 
de vrrni etiging del' individueele en collectieve 
krachten, di e in de menschheicl wel'kzaam zijn en 
ook niet de verni etigingo del' geesteli.ike invloeclen, 
die de men schen wederkeerig' or elk-ander uitoe
fen en . J mmers, clat zou beteekenen (l e v erbrokke
Jing del' menschbeid in een massa losse, onwerkzamc 
atomen, wat onmogel~ik is, en al s het mogeli.ik wa~, 
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de vernietiging der maatschappij, den dood dec 
menschheid in zich zou sluiten. 

't Gezag' verniet.igen wil zooveel zeggen ais de 
vernietiging van het geweldsmonopolie, de vernie
tiging van clen toesiand. waarin de maatschappel\i
kc krachten, dus de krachterr del' menschen, de ge
dachten, de wil worden gericht in het belang van 
een klein aantal menschen, dat daarmee het groote 
aantal ond8rdrukt. 

Ret gezag vernietigen beteekent zooveel als 
de vernietiging van elke soort org·anisatie. dooL' 
welke de toekomst. van de e,ellO revolu tie tot rie 
andere, in beslag genomen worclt door de overwin
naars van het historisch moment, om allesi:aar 
eigen profij t in to rich ten" 

Ret i;; zeker, dat in de tC':;;"8nw()ordige maat
schappij, waae de groote meerderheld dt'r menschen 
door ellenc1e onderdrukt en door b\igeloof verlamd 
is, het lotder menschheid afhangt van een naar 
verhoucling klein aantal menscbell. Ret is bepaald 
pnmogelijk , dat van het eene moment naar het 
andere aIl e menschen zich terzelfder Hid op dit~ 
sport van ontwikkeling zullen verheffen, waar zij 
het als een geluk en en een plicht beschouwen. om 
voor het welz\jn van allen te werken. 

\\7 anneer evenwel de denkende en regelende 
kr-achten del' menschheid thans nog' schaar,> z\jn, 
is zulks toch geen reden, dat w\i zelfs van haal' 
nog een deel vedammen, van dat beperkt aantal 
nog weer het grootste deel werkloos maken door 
het aan het kleinste te onderwerpen. Er is geen 
reden om de maatschapp~i zoo in te rich ten, dat 
tengevolge der hevoorrechte plaat'Sen het nietsnu1-
ten wor-elt bevorelerd, ten gevoIge del' erfeI\jkheid 
en het sectarisme de groote krach ten bui ten de re
geering worden gehouden en claardoor buiten de 
maatschapp\j worden gestooten. En degenen, die 
aande regeering komen, worden uit hun werkkring 
weggerukt en ,hebben nu slechts belang er b~i, de 
macht te behouden, en zij houden niet aileen or 
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zelf l'edel~k te denken en te handelen, maar Z\J 
verhinderen ook anderen dit te doen. 

Als wij (lat ons in den weg staande geweld, dA 
staatsheerschappij afschaffen, dan zal de rna at
"chapp~ zijn dut, wat zij naar de mate harer krach
ten z~n karl. 

Als er menschen zijn, die wetenschap bezitten 
en c1eze willen verbreiden.dan zullen Z\1 scholen 
"tichten en 1110eite doen, anderen m('mschen d e nood
zakelijkheid en vreugde van het leeren te bewijzen; 
en zijn er zulke menschen niet, dan zal de regeering 
zt' waarachtig niet scheppen. Zij kan slechts die 
menschen voor zich in aanspraak nemen, hen aall 
den nuttigen arbeid onttrekken, hen gebruiken tot 
het uitwerken van all erlei voorschriften, die men 
met politiegewekl tot kracht moet maken - in een 
woord, de regeering zal hen, die vroeger intelligente 
en begeesterde leermeesters waren, vervormen tot 
politiekers, wier eenig streven is het berijden van 
eigen stokpaardjes, om zieh in eigen stelling t8 
hmnen handhaV'en. 

Als er doktoren en hygieniekers z~jn, dan zul
I,m dezen zorgen voor de volksgezondheid. En zijn 
zij er niet - de regeering zal ze niet seheppen. Zij 
kan sleehts bewerken -dank zij het algemeene 
wantrouw€l1, dat het volk bezielt tegen alles wat 
het opgedrongen wordt - dat dit wantrouwen ont
nardt in een vervolging van de "giftmengers" in 
dag-en van epidemie. 

AL" er ingenieurs en maehini"ten zijn. dan zul
Jen dezen zorgen voor de middelen van vervoer en 
verkeer, en-z. En zijn Z\1 er niet, de regeering kan 
ze alweer niet uit den grond stampen. 

De revolutie kan, dew\jl ztj het staatsgeweld 
,en het monopolie afschaft, geen nieuwe kraehten 
seheppen -die niet reeel s bestaan: maar Z\1 zal het 
veld ruim maken voor de ontwikkeling- van aILe 
kruchten, alle bekwaamheden, die aanwezig zijn: 
zi,i zal- ail e krachten opheffen, di e er belan,g b\1 
hebben de massa in onwetendheid CD ellende te 
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houden en Z\j zal het mogel\jk maken, dat ieder naar 
zijn bekwaamheid, neiging en verlangen kan han
delen en anderen belnvloeden. En dat is de eeni,ge 
weg, waarlangs de massa de hoogste sport va:1 
ontwikkeling' kan bereikenj want eerst: dan, als 
ie-der vrij is, kan elk leeren vr\iheid te gebruiken, 
zooals men :;;lechts door den arbeid arheiden leeren 
kan. 

Elke regeering, ook al heeft zij geen enkel 
ander nac1eel. heeft altijd dit nadeel, d'at z\i de 
beheel'schten aan de onderwerping doet gewennen, 
pn zichzelf meer en meer onontbeerl\ik tracht te ma
ken. Aan den anderen kant, als men een regeering 
hebben w~l, die het volk in vr\iheid zal opvoeden 
-en voeren to t de anarchie, clan moet men weten, 
hoe en uit wat voor mensch en zij zal worden 
gevormc1. 

Zal het de diktatuUl'der "besten" zijn 1 Maar 
,vie z\jn de besten 1 De groote meerderheid de, 
menschen is gewoonlijk onderworpen aan oude 
vooroordeelen, ideeen en instincten, die reeds lang' 
overwonnen zijn door de intelligente minderheid. 
En als wij nu kiezen uit de duizenden minderheden; 
waarvan elk gelooft het aan het goede eind te heb
ben - waarvan ieder ook in zeker opzicht het ook 
aan het goede eind hebben kan' Wat of wie zal 
beslissen, welke part\i men het recht zal geven om 
ver de maatschappel\i:Ke krachten te beschikken,. 

wa~'l.r toch aIleen de erv.aring del' toekomst ons kan 
bewijzen, welke der elkaar bestr\idende part:6,i'en 
recht heeft , 

Zal de nieuwe reg-eering door het algemeen 
kiesrecht worden gekozen , En zal zij eerl\ik dtlll. 
wi] del' meerc]el'heid tot. uitdrukking bren.gen , . 
Maar als men deze brave kiezers niet in :;;taat ach t 
om voor hun helang zelf te zorgen, hoe kunnen zij 
dan ooit de goede herders van de kwade ondeT· 
scheiden 1 Hoe zal men dien goocheltoer volbren
gen, om met de stemmen van een massa domkoppen 
leen genie tot hun vertegenwoordiger te kiezen' 
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En wa t zal men met de minderheid beginnen, de 
minc1erheid, die toch de knapste en edelste mannen 
onder haar kan tellen ~ 

Ten einde de sociale kwestie in het welz\jn 
van allen op te lossen, is slechts een middel doel
treffend: bevr\jd.ing cler menschheid van iedere 
staatsautoriteit en het terugbrengen del' maatschap
pelijke rijkdommen uit de handen van de enkele 
rijken in die van het gezamenlijke yolk - de 
wel'kers. 

Al wat noodig is om het leven toegankel\ik te 
maken voor iec1er, de mogel\jkheid te scheppen, dae 
aile kl'achten, ane bekwaamheden, alle goede wt! 
onder de mensch en kunnen b\jc1ragen tot {le bevre
diging van a'lle behoeften - dat is de taak van den 
socialen strijd. 

\Vij vechten voor de anarchie en voor het so
ciali3me, daar wij overtuig4 z\jn, c1at anarchie en 
~ocialisme die sociale en economische toestand is, 
:welke in het tijdperk van sociale vernieuwing dfl
delijk in 't werk moet worden gesteld, opdat men de 
maatschappelijke vermogens - die in dit gevat 
het geheele maatschappel\ike leven omvatten -
kan toevel'trouwenaan alle zelfstanc1ige, onhe
heerschte krachten. die naar eigen belang en eig-en 
wil hun guven en vermogens kunnen ontplooien. 

\:Vatook het heelen en de toekomst den anar-
chis ten zal brengen, hun arbeid zal niet tevergeefsch 
zijn geweest. Hoe stoutmoediger wij z\jn bij het 
werken voor de verwezenl\jking van ons ideaal, 
des te zekerder zullen Staat en privaat-eigenc1om 
in de geschiedenis del' menschheid worden over
'wonnen. 

En zoo W\1 heden vallen, zonder onze banier 
te strijken, dan zullen wij morgen zeker z\jn van 

,de zegepraal. 
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