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" Verbeeld u in den nacht van 4de 'en 5de
Februari:. Tusschen de dikke rnuren.eener

gev''q,ngenis ligt een man, omtrent drij-en
dertig jaren oud , op eene bedstede achter

zware ijzere tralien, uitgestrekt.
, In dienzelfde nacht, terwijl de man zacht

rust 'onbekornmerd met het lot dat hem
� wacht ;' 'vloeien overvloedig de tranen e,ener
, moeder, echter ver lmite,n 'de gevangenis,'
over haar zoon haar ki�ld des doods .

" ',Helaas!

Eenkind ...... zijn dochtertje beweent haar
veroordeelden vader .

,." '. t\·

���,:;����-F�;! _ Iles 111L:en- -e-ker is docdstil j. xij lange
tusschenpoozen schieten' bundels stralen
licht van uit de lantaarnen der bewakers
over het.slapende wezen , daf hiet verrnoed ,

binnen .enkele uren, reeds, den laatsten
levensader zal worden afgesneden.
Een bevreesden beul w�cht reeds. Een

rrioordtuig is melJ. 'bezig aan 't Dp�il11l11,eren.

De gui1lotin� is geplaatst, en 't' nieuws,gie
rige volk op afstand gedreven.
,Een 'paar (on) gere�htsdi�.p.arCfn b�geven

zich naar de cel 'om de nog siapende veroor

deeIde1} te wekken en hem bekend te maken,
dat zijn laatste uur geslagen is .

,
\
Hij kleedt zich haastig, terwijl,hij zijlle

denkbeelden vurig verdedigde, in regel uit
valt tegen de huidige samenieving.
Hij is bereid de pOO1:t�n der geva:rJge-

nis worden'geopend en ,geven doorgang aan

-een groep in, WiCl-, midden ,h.et 'slachtoffer,
'fccht en moedig opwaarts stap� !tot' aan de
'slachtbank, waar hij roept :

,

Dood aan de kapitalistische samenleving !

L�ve de 'anarchie !

Menige harten kl(0ppen. ":'" be trappen
van het schavot worden 'bes,(egen, .' de man,

legt het ,hoofd onder het afschi11�elijk mes,

een·;bIoeElstraaL'.'.. d� n�oorC1, 1s volbraG::ht., "

De Taffe b0urg�0]sie is gen.rst,(!,)' g�steid.
Zij juicht bij den dood van dezen opstande-
ling.

'

De Oyde is heJ;s�eld..... tot �en wreker
" opdaagt:'
'0' Wi ,.\

'
'

"

"
. , ee ... � .. Wee.!..... U

De. DYll:amiet'ibain
Snel ais de bliksem heeft de- ontpI9ffing der

dynamiet-bom hare 1'eis"'om, de ,were;ld gemaakt
1 ,

,

ep houdt zich in aIle kt'ing,� 11 waar zij het :oiJ.de�- zende� slachtoffers betreuren 'die dagelijks veron-
werp der gesprekkenuitmaakt. druk bezig. - gelukkenof het leven verliezen aCliU den arbeid in
Wat vreesc1ijk tuig is dat toch, 'welke helsche ,de, koolmijnen, op de zeeen, in de fabrfei,en, en

machienen rnaakt men daarvan niet en tot wat aan de dokken. "

-

-doeleinde wordt dat alles aangewend"P ' Ma:�r dan.hoort �en ;d,e\yuile b1irger�liel� niet,
.Ja, zeker is, het dynamiet een vreeselijk tuig, he 1

'

-

_

'

.
, �" ,c, ,',

,

doch voor wie ?
'

Zij weten ,�r we} iets . van .dat-de arbeidende '

De arrne men�chen moeten het niet vreezen �n klasse, over 't algemeep, de dynamietaanslagen
zij vreezen het ,ook niet; het zijn alleenlijk de niet .afkenrt, inte.gen'de�i; voor de meesteis het '

'rijken, de machthebbers die er buikloop van krij- een verheugend verschijnsel en _v"oelen' het ;as
,

gen. Zijn ze niet door eene geheime vrees bevan- naderen der omwenteling, mer), begint er reeds "

gen die kapitalisten en regeerders met hunnen aan te denken, zich vanwapens t� voorzien:
"

aanhang ?
"

,Er worden er welgevcrrden ,wellce. het riiet heel
I

Ja zeker, en ,niet zonder reden zijn zij met' goed'�Tinde:q.,a1.hebben'·�ij geen rn'edelijden v;o�
schrik geslagen , Zij zijn zoo overtuigd van' de ,de rijken, eti het:is vcor dez�lken dat, de 'reactio-

'

slechtheid hunner schelmstukken, .zij weteri het .naire bende feiten aanhaald \ran :' �
,,'

'."

zoo geed dat ze de werkersgezinnen reeds al te ", )i:QGl; armit;' � ': een'e,:,ar�e" v�o1.iw 'is' h�tc.�'lat'li
Iang hebben doen uithoW�l:en �n ,o·verh;.::r�cp-t offer geworden van dew?cudade, der�n'a�cbh,.te�.-)}·
en -- de werklieden zeggen met ons dat er een '/' En �an is t'maar a te,e 1 �i] s' � g��ne-arme __...

�.-;,
.

einde moet aan gemaakt worden. Ja, 'een einde- vrouw-c-, maar- eene rijk� dame. 'Maar -het is juist
aan de armoede,

'

een einde aan c de ' d'Yingelapd�j , orndat ze �eten dGJ.� 8e. 'arme -

voor elkander, �n'
van regeerders en kapitalisten, en 0111 daaraan een dit geval, instinctmatig noch ,achhng g-evoEden,.
einde te brengen, liebben de .anarchisten het dyna-. dat ze.. t�achteil'-a'an.:dj'e"me.nschen hunne- leuiens,

\ miet ,a15 middel en de bolp tot'werpen gekozen.
'

op te disschen ·0dJ. 011S bij' hun hafelijk te i1�ai{en.
'

,

M�ar wafirom dan toch zulk eene al1�,�\vernie-,
-

Maar /:Wlj ,zu;l1en er yom .zor&en, in ',al onze'
,

Iende zelfstandigheid? _yragen sornrnig'en'; 'nieeningeJ} de �§.arheid te zegge'l1. :_ Valt <er r

tot, een doel te komen. "neri arme.p meri�ch tu'ssche.l!1, die er niet Ibij be-
\i\fel; onzen strijd is een strijd van nJetbezi't- - hoorde, dal).,zu'llen' heHater' ,de Qnfsnap,te "riJken,

,ters tegen bezi,tters, armen' tegen -

rijken, onder-i,
I

'weI u1tzwecte� ! -'
,e "-

I,'

l
, '-�

drukten tegen onde�drul(kers,ond�rhoorigeJ;l tege.n ".;En waai-,o'� rt,� tach 8.1 die jaml�e;kr�t�n hour-
.wettenmakers.'

,

"g�ois,?' .'" : "

-;-

VJij hebben het dus tegen eene geheele Hasse De eeDige ontploffiDge'n met die enkeIe- dooden
en' 'daarbij e'eD€, lange rij sleepdragers die de hebben ,nqg in yerr� geen-� gelijke'nis aan' de: f-0i'�

,

machthebbers 'l'lOg'een handje helpen., Die Idasse, terirtgen welke de arbeidende klasse-van u te ver
is goed .vqorzien :van arsenalen met geweren� '9,uren heeft 'gehad.
kanons" "bajqnetten, enz., ," ,enz.;, \ om qp J;1et· Zeg,t ,OBS' eens ,: v.oo!" wie �

is het dat de '\overk
eerste -'sei'n elken �ogeEj.ke� o.pstand "in bioed te �nenscb�ri al'les doorsta'Cl,11,)Tebben ? En voor' ",vie
smQGrel1,'. ' li3den z�j 11Qk qie mann'en,': yrouwen en kinde/rs ? �
Wij vragen ,ons' af: wie toch k�n of zal daar ' Het is voor U l:ijkaatden 1

tegen gaan vechter{ �et �en wijwaterkwispe� oin ,Het,is Olll,-U en de,uw,e in w�eide, en .genot te
"t� slaa:n' en eene'· spo�s o� m�e' te werpen ,? Nt)ten, badeD� d:3.t zij arrn van qa� h+unne wieg- tot ,

'Kr:;mkzinnigen zouden dat doen m:iss��lien . : . .. 'aan het- graf uit � d�n" bitt¢ren kelk des lijdens
'N�g iets apders.,

"

,

d�-.i{lken ,,'. C
,,'

,'h �et eens, op ?! �ij het, ye�nemen van te,dere ,En;.w'a�n��'r InI", arbeiders �n \�Fijheidsgeesten, ,

,

.

ontpioffing bijlla, weet de ,geldpers � en, voorn'a- l�et hjden eN. hetzien van zooveeIlijdel'l zijn moecle �,
, "

-

"-

melijk in de eerste fu�fic!lten - te melden
_

dat : gewo.rden' en opstaan; luidde hUDne stem verhef-
er Cleze of gene ·arme me,lfsch, het leven hiJ in- fe�l tegell h�t �eerschende regiem; blijft gij doof

"

seJm.09t' en de, smerige pennenl�::r:}ec'hteF.i w,achten I', sdnllfl{E�ri 'P-Gij. ge,eft hen iood,in plaats van brood, '

\ �ich weI uunue le:uge:ds te herrClepen1 wanneer, den dood, door galg en guillatjen in pl'aats van

Iater� berichten het tegenspreken. Doth wij ken- vrijheid! Dat is '-ti\\r werk! En wij meenen dus ;
,nen onze vijanpen ; .... ze zi:jn �et leugens het re.cht te,nemen',' de dynamietbom te verYaar-

Q,oorspekt. .I
, , ,c1igel1 om on$ tegen 'bet om�echt dat ons en de,

Wij b�treure11 het zeer wanileea:: een onschul- menigte \vordt aangedaan, te 'wi-eken.
dige werkmensch en bij 'toeval onder de schuldige 'En overigens·, wat zien wij nog?
offer,S geraa,kt, evenals -wij {:1.e hondelden, de dui.. De dag wq:arop vier 6nz�r gecst.vervYanten te, , '

,
", '

I'



Xeres (in Spanje)werdengewurgd.braken,te gelijk Wij:v.indenhetlafde gekroondeengegalloneerde
' achting gevoelen voorde arbeiders

in Bilbao en Barcelona groote opstanden uit, moordenaars hunne borst met, kruisen �n linten ; Jijke�. \ I

tien duizend mijnwerkers staakten het werk en te versierenen -dorn ,andere . menschens Y(i).!?f .die' ') Daarom )90k wordt er 'gepr;9.p�gatideerd'Jom net

liepen het land af onder -den kreet: » Leve de serpenten doorWE'H nog eerbied aftedwiiigen, �J�gev·iangs,'qen kant der 'opst�Ddeli:Qgen}lt� doen
Sociale Revolutie» . men. maakte .zieh meester Wij noemen hetJaf,'"ge ,�e1i�ie?e� te<hjespotJen;. ,oy�riwI1e� ;·,fy:oor·,ons'''is·?t tha�s:.\de ::hoofdz��k. \

der bergplaatse� van.kruit en dynamiet 'en' ,qeed 'en .. te'veI'y.(i)lg�n -- en h.ltusschep hunne: dochters' \
.' qbJ{,t�geIij�'elotirigiseen veldtocht ,0nd'e'fJ.lpmen

verscheidene '�ommen ontploffens verkr�chtep, onteeren en tot 1 inqhet :�l�jk 'verne- m�n. vt.aagt-Ila'e afschaffing .der tli¢kk;i:ng (;"H1;dat
rieren. Smeerlappen godverd ..... ' !

,

\

het'�iet rechtvaardig is, dat i'J!I1ag' tiiet' biij�en'
Wij .vinden het laf yah de menschheid ,deze duren- De gewapende natie, alleman soldaat r,

samenleving langer .staande te heuden en _, het roepen-de-sociaal-democraten.
woordje laf voor diegene welke zich door ellende. Dan.zal 't ook beter zijn bij den «troep» voor

gedreven zelfmoorden zonder een getal bewuste) .
den armen dornpelaar antwoorden de onbezonnen

verdedigers v�n ,het besta�nde het hart te dooJ;'-' werklieden, die.' 'denken ; dat ,een konifig' van
boren, ,',' I.

". " '
'

, 'betere stof is gemaakt dan, een ander sterveling,
En de 'socialisten'[de leid'ers wel te verstaan) ,gij Wat' zouden wij er , 'bij gewonnen hebben,

I

ook : sympathiseerd met de bourg,eoisie in dit wanneer het alleman soldatenspel werd in v�ege
opzicht van lafhiid en .krankiimtigheid gij noemt gebracht?

,

het 'laf zich wreken tegen eene maatschappij die Zou het' in 't leger beter zijn?
ons verdrukt en rnartelt, liever .zich .

zelfmoorden , .Och, neen . ',. . . . . . . . .. . . . .' .,. •

.

zooals onlangs .een uwer 911i�s�h�;partijg.eJfl'00fen, : Zou de toestand der werkende klassen van

.niet waar ?
,

En van een anderen kant een.lpfz'a�g V:0�rl het.
martelaarschap, een roem aan den heldendood
dier krankzillnigm '. . . .

'

.

't Zijn toch aardige krankzirmigen, he ?
,

die voor dat.zij hunne daad begaanzoo goed: we
ten w,at hen te "w�chtefl sta�t ep� tot het 11aatst�
'Oogepqlik ,hunne gedachten, qe.;mp.rchie 'vurig'
verdedigen. ,

I

�

N iet wa�r sociaal-democraten? D� ah.archisten'
kunt ge weI van de bommenzie'kte genezen zonder
schavot of gekkenhuis. Maal" hoe zoudt ge 'daar�'
aan beginnen ?

'

Wij zelfs zull�n het antwoord geven.'
Door het afschaffen van het per£oonlijl{i eigen

dmn en' -rIe reg ,en gen ..
' .,' .,-

I," ,J

Bola ! .... regeefingen, houdt op! pe ,J(amer-
zetels ip. gevaar! En in ,hunne waardigheid van'
volks:vertegenw�ordlger of qurgemeeste1," hebben

wiJ hen beleedigq.. Eeue eereplaa'ts op h�t w,ereld
tooneel en dat nog m�.ar zoo kortelings en 't,mag
zoo, nog lang duren, 't is goed zoo...... Halt .

Oorlog tegen'de anarchie, te wapen !

Algemeen step1f(:�cht e�. de wetgeving aan ons',
.... morgen: ... ,en o'Vermorgen ?

.... Zooveel anar-
chisten, zooveel'galgen !

.

, Maar g'hebt ze nog niet, hoor !
Dood aan de REGEERINGEN van aIle kleur

'

De bourgeoisie meent ,Goor schrikkelijke voor

beelden te stellen de stroom te dempen; doch

de uitwerksels zijn in ons voordeel. Het optirn
merender galgen te Chicago heeft niet belet dat

de revolutie en het anarchisme steeds voorwaarts
schreed, ook niet de afschuwelijke moorden te

Xeres, niet de neerschieting van Palas; ook Met
de moord welke men op diens wreker zal pregen,
niet de hoofdafhouwing van Ravachol, Vaillant
en diens opvolger, . iets kan baten l Deze maat

schappij van' « vreugde en genot in de huisgezin
nen der rijken ; wee en smarten in de ellendige
schuilhoeken der armen )i moet ten gronde ver

nietigd worden.

Wat bekommeren. de doorzichtige arbeiders

zich om het leven ? Zij bezitten hier niets en

kunnen dus ook niets verliezen, dan hunne

armoede, daarom ook k�n de '�evolutie hen niet '

afschrikken. A1t contraire zij zoeken naar middelen,'
naar afdoende middelen, want: de heerschende
klasse welke toch naar geen klachten li00r�n wil
moet dan maar voelen. De bommentaal is de

eenige verstaanbare y�O; de 'regeerende ,en �it- '

buitende kliek.

Het uitwerksel det «( bolP ) gelijkt -yeel aan d�
vulkanische werking in het binnen�te der aarde.

Wanneer de vuurbe,fg zijn vernielingswerk aan

kondigd l}1et kle�ne schokkeJ!, hevige stootten ,om -

met eene zeestorbnae statigheid in volle. werking
te treden hebben de bergbewoners' het geraadza.am
geacht de gevaarlijke plaats te verlaten 0m niet

door de lavastroom verzwolgen te worden. De'

schokken hebben hun gewaarschuwd en wakker

geschud. De dynamietbom ook, schut de nog

slapende wakker en roept hen niet tot de vlueht

maar ten strijd ! en waarschuwt de burgerij. .

De burge�sbladen noemen de· aanslagen « laffe

daden)) en onze sociaal-democraten zeggen. «( het

is slechts het werk van eenige krankzinnigen »

allen redekavelen om hunne vrees te verbergen.
De rijke heeren en damen vinden het laf en

hunne bladen scholden de anarchisten omdat er

midderwijl van de lafheid en smeerpoetserij der

bourgeoisie zou gezwegeri en de oogen van hen

zouden afgewend worden. - Terwijl de onwe

tende hunne aandacht op ons vestigen vergeten
ze misschien dat ze brood noodig hebben .... ,

ah .... ah.
Het leven is"toch zoo zoet ... leven zonder iets

te doen... ,onbezorgden kost in overvloed, ge

kunt het nergens beter zoeken en dah.... in de

lucht moeten springen ... 't is te erg!
Maar wij ! .. wij yinden het Iaf zich te mesten

van het zweet en bloed van andere mensclilen die

met al hun vlijtig werken in ellende hunne dagen
slijten om dan nog ten laatste, niet meer kunnende

werken of het niet meer machtig worden, een

einde aan hun rampzalig Ieven brengen Of in de
'

straat of op hunnen strooizak den hongeJ;'doocl
sten'en.

\Yij 'dnden i1et laf den hongerigen die een

brood neemt om zijn honger en die van vrouw en

kinderen tc stillen: in de gevangenis te werpenJ

om de milliocncn diy\'en een eereplaats in de

maatscl ..appij tc chenh'l1.

, aanzien' veranderd zijn ?

Ook niet
,

. . .. . .

Duitschland geeft ons bijna dagelijks -droeve
gebeurtenissen te lezen van, zelfrnoorden en..

rnoordadige mishandelingen door oversten op de

'lijfslaven gepleegd.
In Zwitserl,and (de modelinrichting) worden

hog w�rl�stakende arbeiders juit g�lijk hier door
hun�e z,onen,op 't bevel der gegaloneerde neerge-
schoten.

" ,

vVaarvoor dienen de legers anders dan om de
voorredilten der' bezi ttende klasse te verdedigen.
�lat�ebben de werklieden te verdedigen? 'N-iets,
want zij, bezitten niets, ze zupen slechts opstaan
OFl1 te verkrijgen,! Om hun deel te eischep. v�n de
rijkdommen, de overvloed die de aarde doet ,bar'"
st�n.

'

Ret militaris�1e is een b'arbaarsche insteUino-
\ I

' 0

die de mens,(:hheid tot oneer, schand� strek:t, en

sc):iande over hen die deze instelling roemen of '

verdedigef!, die inrichtingen willen verbeteren'
en behouden.·

zoo roode als blauwe'en zwarte.

J;_,EVE DE ANARCHIE !

I

Wie de oorlog, die Ipenscheninoor�erij op

,grodte schaal haatj stteve er niet naar om steeds
,

,

1 \,'
,

I
meer sqldeniers te vragen '0. a.' de volkswapening,
want; 'dit is 'die hatelijke instelling beste:q�igertl)
ja zelfs versterken. .' I

I,

. Hij die. een tijdperk van vrede en' geluk voor de
'

menschheid op aarde, "'wil� zie� opdagen, helpt
ons aan afschaffing van aIle, de Staten. 'Met de

'regeering�n veFdwijnen de·legers, 'de grenzen en

he1: persoonlijk eigendom: autoriteiten en
I bloed-

. (.' r .,'

,zuigers van,lageren rang, ,vallen mid<de.rwijI van,

,zelfs. ' \

, ,
k I .)

t--eve De Interl1atiol1a.J.e verbroedering
al�et yolkeren !

.j ,

Menschlievendheid

Oorlo,gs Fanatisme'
Ret leger,' alhoewel een half gebroken stok,

wordt nog door vele aanzien voor een machtigen
steunpilaar deF kapitalistiscl;le en regeer�hde
smetziekte.

"

'

Van langzamerhand ,wordt den gee�t
landverdedigers' echter !IT}e'rl}baar gewijzigd.
(in de laatste '((onlusten» zagen we,' dat vele,
soldaten del' binnengeroepen klassen weiO'erde'n

• It' b

de wapenen op te nemen �n in het opgelstane'
yolk, hU�1ne broeders zusters ell lotgenooten te

schieten.)
,

En is het ni�t billijk dat Itet �eger ,.gevv;apende
w,erkers gewonnep. wordt vo®r hunne ongewapen
de makkers die d.e slavernij en armpede" welke
lboclzwaar op h-L).nne schouders druict wiHeh

, afschuqcLen, en brood en. vrijheid eisschen voor
all e menschen?

r

Instinkttmi.tig moeten de soldaten toch \vel meer

{:
t

"
'

'" 'rn,ANTROir-,'I'E1 '
I

l�
,<

r'
,

I _I
� r

' l I I
I � !,

De han,dehng hee�t piaats in het gewQon Joka,al'
van her werle eener menschlievende maatschappij ..

,

.

- De luchtgesteldbeid is ,et warm. - DikUe,
tapijt�l1, ll'l\oUige zetek ___:_ DOG]' de goed dicht
gen:aakt� vensters, zieb men bl!�ten den sneeuw
in dikke vlokken, nedervallen.

1;- .

'E�rE1te/Lld (l)iJiLlent,redende). - Duivels, we�ke;
l{(oucle.' ,

(\', i
l' ,

,

(
, JTweede Lid.,- De viaarheicl is dat hij nijpt ! ','

De�de L�d (aandoenlijk). _._ En zeggen dat
'

met zulke sibcirische l�oude, arme d 1,1i vel s .. ; ...



Vierde Lid. - Zender vuur 1;.).. De Voorzittei (onderzoekend). Wat is dat?

Vijfde Lid. - Zender.brood l , ....

f

Een voorbijganger . ...-. Eeri; ongelukkige,
Allen."",- Helaas!

'

. '
. , it .

door de koude 'gevat, gevallen is.

Eerste Lick,..- I� heb .er eenen ontmoet, ,terW:1jli
,
Be.Voorzitter. - Wacht ! Ik 'ga hem poor

'1k' naarhier kwarn, .. , .. een' jas van dun Iinnen .. .':.l, . eenige ,gdeq,el woorden terug . opbeuren, "(Hij
.

-

-opengebarsten sehoenen .... bl�uwvan de koude ... j "riadert de draagberrie). (met welwillendheid : Een

« 16.. twee dagen niet geeten » heeft hij rnij gezegd� � lV{e"inig ged,ulq,. mijn goede ,Y '\l>riend, men houdt

"Welke ellende !
.

., _.! IZiyh met u bezig l.: ..
Tweede Lid. En gij hebt hem zekereenige: - Wat, is hij dood ?. (bitter) Slcoft u 'clan al

-centen gegeven P '�', '>AI
.

_ '1 af (rpet gqed te doen l I

Eerste Lid. -:- On�ogelijk I. .. IIi had de han-: )', (La R�voUe)�
,den in rnijnen zak. ..... Mijne h�ndsehoenen'met� ,

.zulk'w�der'uittrekken ?. _.' Brr !.. Men bevriest ! .. 1
, .'

' ., . r

:-(teeder) Arme man!

De Vcorzitter (de 'bel schu4dende).
,j,; �eopend. (stilte), , . f, Een onomstootbaar feh is-het, dat: de gansehe

Mijne heeren, de winter toon� zieh bijzonder rnaatschappij -in beroering . staat en vele zieh

�s\�·eng. pie toestand scheptons p1i�1iten, (teeken''
.

afvragen en 'er naar zoeken .om 'er wat vap te

, ..

d d weten wat de a'n�rehie is.
.

van goedkeuring). Laten, WIJ ons niet '<?or. e , ,
.

-ners: vooruitsnellen", dieide "fJ"ew.·oonte h,eeft de ' ··'€).Q'k;wet�n wij dat omtrent de benaming en de
J:" <:;> rol der ; anarchie vele slinksche Iegenden 'worden
.kreten der !iefdadigheid te verdubbelen, van verteld, de rrieeste werklieden der' vlaamsche
zoohaast dat de thermometer �nder' zero daalt ..C.. gewesten kennen !n hunne -

eigen taalizelfs- het
.

De oogenblikken zijn kostelijk !.. •. Aan 't, werkl woordniet eens.. , ..

'

.,

'

, ;.;..0
"I 'I \' (

,

.{toej-q,iehingen).
'

',' '.
'

Van de, zijde onzer bewuste vijan<ien heeft men
Eerste Lid. - Ikvraag het woord, ook.geene rnoeitegespaard om allerhande valsche

MiJ'ne heeren, vooraleer wij ons aan .onze b'ezig-' p�grippenbetreffende ens en onzeIeer indewereld
te.zenden.

.

heden ov�rgeven, zij het mij �an de v.erga�eri?g :6d'bd1+:rgeoisie, en de meesti chefs d�r: werklie-
,toeg�staari, onzen'sympat�i�ken'7n,uitmu�te����1 ,den'partij"sihreeuw,en zichhun gorgel heesch en'

voorzitter geluk te wensehen, voor het eerlijk trachten hunne. bewering staande te houden
.Iint dat het gouvernement ter 'g�legenheid van dat de anarchie : het toppunt �� der ordeloosheid ;

nieuwjaar hem korntrte schenken: (bravo's}. Wan- eene, Qn';li,tlegbare w�nQrde'. :,
I

"

,

.

neer ooit ee�e o�derseheiding 're<1htvaardig \verd Nu is a� beurt aan �:ms.

verdiend is het weI deze die komt toegew;ez�n te .' Wat is de anarehie?
wo�den aan'dien weld,��hd� ma'�, wiens gaNse'll'

.

'E)'e' ana,renie is',: .Onkennhlg vah Staat en'gezag,
,

best'aa'n is opgeofferd geweest aan de lotsverza�h_ met aIle offieieele en geschreven"wette1il .. �
",,�.Jf;;i;��?

' , - H.-et",aaarehi1iFJ-is : -:aet�€}g-1!;': a, OOFl�a;at ..-

'TIng"� :er .'nooari] en' e lasse. (D(J)n ere� e oe.,., 'seh�ppij �o�Jei;' regeer-ingel1, eeJ).e '�amenleving
juiehingen). ,gegrondvest op doe bewliste en vrijw'iHige samen-

De ,voorzitter. , Mijne. heer�n, ik ben 'ver- werking, ;Van ally ,mens�he'n..
'

ward .... Het weinige goed dat mjj toegestaarr js In de a\narehie aIleen: ligt de \(rijheid van allen

ie doen ..
, .. (Bravo, 'bravo!) is dank aa'n uwe ,en de,Vrijh�id van allen)s de vrijheid van een, .?e .

verkleefde,medewer:!dng .. ' .. ,(Holi�Ta !) Getuigenis vrijh\eid van een.paar onze l€€r noemen WI]:.
I " INdfvidrieele onafllanke,l,ijkheid:
van he� e-eweten .... De zaehtste aller b�l�onin- .

....,
, : Daar waar geene vrijheid is veor elk, daar ook

,gen i. ... (toejurehingen). , , is ge,e�e g.e�.ij��eid, en claar w�ar -d� me'n�e�heid
ABen (reehtstaande). � L�ve de voofzitter! in klassen ti>f standen verdeeld IS, kan.'noOlt heMe
Eene stern. _:_ De sluiting ! voor de ma!3.tsehp_ppij bestaan, zoo mQet hij die

De Noorzitter.
"

- V�ersehooning !.,,:. Er, blijft '\.zegt en denkt dat aBe Ll1J.enSenen gelijk zijn voor

, ',o�s noD' een �iddel te z;eken" om. [, verzaehting de 'natuuf, �egen elIte inrie}:ltingwaar ongelijkheid
,

0 bestaat in opstand·kQm�n.
,

I x
,

I -aan de ellencie,,_ ver?orzaa�t ,door, ,d;e kO'\,lde, te
"All.een waar Vrijheid en GeIiJkheid heersehtm,

'lbrengen.
' '. ,

,

'

daai aIleen i.5'Vero,foedering te h111S.
Eene stem::__" Als men er eene C'qrnrni�sie�voot Anarehie is dus 0rde!

,

benoeme ?
' "-

�

'De /VoGrzitter'. , Dat seh�jnt mij onrnisbaar, ' \
, ,. Proudbon hee£t den naarn anare'llie gegeven aan

zonder eene ,commissie kan. men niets verrieth�eh!. eene sociale theotie, wier grondbsginsel is: _

het

\
. Aller· � Ja, ja. '

.. de stemming! '\
'

vrije vehirag in, de pbats gesteld van het gezag.
J

• (Men gaat bver tot de stemming. De voorzitter Onder dezen naarn stelt'hij voor: eene organisa-
kqnCiigt de .narnen der ge�{ozene, ��mmissi�-Ie�en tie der maatsehappij, waar de politiek is opg'e

I D'aan in s0eiate staathuish()Udkunde en, de r�gee-
. aI, die in eene na:Burige kar\'l.er gaa,n om er f te. 0 /

[linD' in adn1ihistratie, waar de openbare Gpinie,
beraadsiagen. Een,ig� oogenblikken da,arna keeren zieh uitstrekkende over aIle maatsehappeIijke ge-
zij t,rndg' biJllilen).

I (.' ';J "

beurtenissen de ord� verzekert door de \\rijheid
Een

.

der Co'h-imissieledel1. � ·Mijne ,'heeren; .

zelve en volkomen het' vroegere feodale, en het
.

'h f
"

1 'b
I.

d n'o.D'th'ans ''leersehende regeerirre-- en militai'fe
1J!we eoml:nissie 'ee t eenen vers agg�ver enoe� , :-,.[ '-'

.en .11etn ge1'a's't -q, een' veFslag\te, (versenaffen 'over stelsel vervangt.
in de eersty tijden sehreven de aanha,ng-ers dier

de te neme'ri maatregeis. '

.

leer an-are'hie in twee woorden, verbonden door
Be' ,;e.rsfag-ge,ver., - En g-el0oft', mijne p.eeren,,' d d 'd d t

..

.._, '-' een koppelteeken, om.€?'o'e .

aan t� Ul ,en, a ZlJI

"I dat 'ik de gW6tste na:arstigheid zal 'bestecie,n ([)m niet wal10rde maar afwez�ghetd van reg,eenng bedoel-

'de nOQdigi poeumenten ,te' verzameIen, die.ik den'.
, �le1'l'1<11qodi)g. te hebben. Ik weet dat de ellende Langzamerlland seh1}eef 11I1en, {11Iarchis� in een

\ ni.e;t \vaehten kan, en�hoop g:ereed te Zijll..... woord. En de Vrije "CommuDlsten namep den

l)e Vom-zittel'. - \i\lanneer?, naalil van anarehisten aan.

, , N een, anaL'ehie.,. 'beteeb3nt Diet vvanorde; de
r ,eo yers1ag-_,lI,'8'\,�er. - '200ci15 de vorie'e'jaren ....."_"J '-' anarchisten willen de orde yerwezentlijken. door

'

teg(' r d�Jl 30° juni. (eenpa,rige goec1keuring). het vrije verd;rag en de v1'ije federatiy, v�n het

CC l'tgaan.d,�.' ,yan').l ,ingedDseht, stuit d·e· voor- eenvouc1ige tot het samengestelde. He.t. VflJe ve1'-

tilte' tegen eene ch-aagberrie). dra'g tussehen de indi,"iduen, !let HIJe verdrag

M. THIVARS.

voeren.

De Toestand in Uatie



melen onze krachten om ons. door aile hindernis ' Onderzoeket keert zich ,om met: woedende ge
eendoortocht te banen j trotseeren gevangenissen baren en roept...... Wie heeft de orde gestoerd en

en bouwen onze hoop dezelve eens neer te halen die schade aangericht ! ? Allen schijnen de litanie
en een einde te rnaken aan de marteling deronge-: te kennen, eri men hoort....... Bat weten wij
lukkigen.

' "

niet.. .... wij sliepen. '

'

Onverrnoeibaar volgen wij den weg naar de'
I

" ,Onderzoeker wordt .kalm, 'gaat verder en her

vrijmaking. der .menschheid. En eens zullen wij begint. .: .. :� -Vriendje geefmijinlichting a. u. b. --;
zegcvieren en v_oo,r altijd 'de 0 rechtvaardigheid '

De zieke gaapt eD; anderen roepen: Zwijgt, ge'
.doen glorieren op de puinhoopen der thins ster-i weet ya.?r n�t:lts.:..... , gijrs-liep.

"

,,' ,

'/

vende samenlevlng.' " ;
'I De'Ul��la� van het onderzoek lUiLd�e als volgt r

",O! Vrijheid,
)', -t.'. 'E

' ZIJ she,pen• ;' ,

" "
, ITV.�OVE.

'

-Zij vermaakt �ich,thans,. in afwachting van wat
.slechter;met het rnaken van een project eerier
larrdbouwwet gelijk aan -die welke � Gladstone
had uitgevonden om de Iersche boeren in de,
doeken te draaien. Maar terwijl zij dit doen
verzuimen zij niet de reserve troepen binnen te

roepen ep. de oprcerige steden door soldaten te

.doen bezetten, Zij vermoorden het yolk van Tos-:
canieen.cntwapenen de::Siciliarten.,c i.. r ','

',Te' Massa en.te 'Carrare heeft de opstand eens

,:klaps, een .hevig karakter aangenornen. Op een
"gegeven oogenblik.hebben twee benden, de eene

, 200, de; andere '400 man sterk, .getracht bezit te j '� ,

AV I'S.nernen van de stad. Te Massa gingen de oproer-'
e

),'

,',
..: ,''" ..

, lingen in ieder huis binnen en narnen er de wa- Var,ia '

\ Toutes 'Ies redactions anarchistes et socialiste-
, ',p'ens mede welke' zij dachten 'te kurinen gebmlk�n

'
' revclutionnaires sont priees denous envoyer leur

,', ,.:, �r1,w,aaro,p 'zij 'd,e hand konden 1egge,n. Toen zij' 'Goed Nieu�s' 'journal 'en echange : 227, rue des Fortifi'{:atioI1s,
d d '

" ','
'

'

,
"

, :' <Berchem-lez-Anvers, J .,'
, ",

'

, '00r: :e troepen aangerand. werden verdedigden , " ,

", :>iij zich.dapper 'en konpen, 111 de bergen ontsnap-,.
' ,

De, gekroonde :" �100rdenaai' Wilhem -II .van]' ,,'
,', t

,

'B E:F:flC 'H ,�"" � �
. pert waar-zij zieKgeduI�end� verscheidene 'dagerr Duitschland komt dezen zorner te Antwerpen -om] ,,:

(

',
..

:' ,t"
r,.f I'� :"

verschuilen," nu en" dan kleine gevechten.leverde de .tentooristelling : te' bezichtigen.. Hij zal 'met
I

,
A)l,� ,ana�chlshsdie en. revo[utrona�r-�oCialisti- ,

tegen de soldaten, de, wegen en geineenschappen zijne vloot, zeggen de bu:rgersbladen; van Enge- sc�� rydactres word�n verzoc�.t ons kun,�blaq in.

af?luitendeen ge rijkena,anr'anden. ,

land komen en de Schel,de qpv;aren.
" r�.llmg t.�:zenden ; 227, Vestmgstraat" 1?'�'rchem,.

" Nog een van, dat soort,,' "

"
,blJ Antwerpen. ' '

' "

, ,
.

'

'

,

,

,De toestand is, zoo ernstig dat de staat van beleg, '

is uitgeroepen, en dat het :V6lsttekt'verboden is 't CARNOT, ,d,e fransche bloed,J;lO:nd, zal.�issc�i�n
, AAN,13EV'OLEN',' _.'

"

.'

1"1 '11 l' 'dd 1 n'
, 90k komen, maar'langs waar, ,weten w1J nog met,. ", �,' , " ,',', .

'" "

"
. "I' .'�

ziJ ge 1J {we,'{e, ev�nsml e en van �arrare uit te'
jui:st� ,'" ,', ,

' :Sa,��?Cle,�enl,Ol�np;te etl Anarchled�',ot J.G.Lave�
.. v6�re�y, uit vrees datinell ,de:revoluti0�naire ben- ,Dat zij nu maar eens aJlemaal komeri; want,,�e:n I ye_lktlJgoa�r op (l'Ds:,b,ureehegen r. 30 fr..r' '..

,l'

" qen'zo;u ter l1ulp komen. �

of twee is de moeite niet.
,,' Ten zeerste aan 0.1;14e" ,franschleze,nde:,part1,Jge-,

, ,'. 6imo�dig, te �eggen dat er' ve�t anarchisten' Iiooten aanbev01en: "

'';
�, "

gedood,zijn, en dat alhoewel' de beweging rechf..

. �treeks I, aan' on�� kameraden ,wordt toegewijd, er
zoawe.l ,dem,ocraten, als an,archisten zijn 'aange- ,

,houden. �
,

'

" ",' Vele Id'eine ,opiooper;,' a�sook aans1ageri hebben'
'� in, verscheidep.� deelen' vaIl, "het ,1anli plaats." ',:,

�
" in den' omtre�{ van 'het' Vatikaan vtaagt men

zich 'bekom,mer� af waar den paus iich zou gaan
verschuil,�n" wal1neer' de revolutie: zijne ,(lucht,
zo� nood�akelijk hlaken.

,. ,

I
.".

---:-.
"

Te Pisa hebben de bakkers en koetsiers het
we1�k gestaakt. Toen zij)n eeheil1eeting, op, e'en
openoaar "p1�in vereenfgd waren' hebben de"
troepen, hen kOllien uiteendrijven, �och z,ij w�r
den op "stee�en.' Qntvangen door de werkstakers.

I'" AIid�re wel�kst,akirigen �iJn, in het qmliggen,de
nog uitgebl'okyIT en overal hebben,eT gevechteh'
niet d� policie plaats: '"

-'"

Zou het ooge.o.blik niet gunstig zijri v��r, eene
'

aI?eine'en�, werkstaking, in' dit hind ?,

VAIL,LANT is reeds gewroken. • •

'

•
'

..

,M�. peibler" de,� hoofda�kapp�r, kan zich ge- StrlJdperrnlng 'J.

I eed hou�.en o�n bII;l1::en, kOI � EmIle Hen�y �e tref- ,', , Leve,�'anarc�ie, 0.:50: Vo?r 't'welg eJu:kken:'van 't'fen, ,!othi,J zelfs met Junes en rechters en nog wat
.. blad, 0.�,5. L, 0.15. �Overschbt van broclluren. '0,55'

va�l" die, ,rotgen90,ten, op hunne beurt ,getrof(en :'!vf' A.,o.zo. J 001 N:,av ey..�fstug, 0.10, V..,D: 0.: S;' L. 0.2�;:'
wQrden.�

"

,,"
I ,V. D. O. "�So L. 0.50. G. J? �: L,� 0.42. �

Go. ,D. R" a.liO.

Z '11 .

I,

h" 1"
I 'J."L. 0.10. H. H. 0..10. A. y, ,H� 0;z5. Overschot vane z:u en er mlSSC I,en we lets va11- wet,en" maar een blad verk'ocht aan'J'ules d B - '5' D '

1 5'h 'd h' '1 "d' '.......' ," I.,e.I, e SR).1C 1 0.0 .

toc. :' .. ' zoo eens ,oe�, ennneren IS a'tlJ ,met' .ue £nas, 0.05. Qv�rsdiot van.: .. 0;04''- J. K. M. 0.50.
slecht. B1a�lverkoop 2:,00. Biadverko<?p .PieF 0.5Q. 'Zoo��g

,

. er veldr�lkl(ers P.1n, zal e�,geeR, vrede ,op ,6IJ?-r,de P]ll,
T"d d l' 1 bb d

.

l' B' 0.1·5. Verkochte Opstandelmgen, V. L. 0.50. VCDO! de'
.

1J ens" ,e �hng, 1e �n, e SOCIa lste� t� _or-, ver�ichting der Nolk�ren, 0.30. Van veil.-kochte .Opstan-gerhout eene Mamfestatie g,evolgd doo,! meetmg' ' delmgen 1.,50, Nog ·van J. L. ,yerkodlt� bladen 0. • .50.
gegeven tygen de' bloedbelasring. J

' V.�n ,Ikke _o.�o.
'

({ ,Burgemeester Peer,' bid voor ons );,
In de opioepen welke'men verspreid�ad stond ,Z�];n vrouw 1S l.D,. stervensgevaar 0.06. V-al1!d:e'win.st-varr J

�

db' 1 N, 'B 'I . D 'f
' MIl B. 1.,75. Val). verkochte bladen door' M. A. 3.00.

'

O!?- er ru ne,{ ,-,.- te ezen
..

e J;nam estanteB Yan verkochte, blq_den door J. M .. L.(I.bO. ,van \l'er,-

z�Jn verzocr�t de ,grootste orde m :=tept ,te nen;len", lwchte blade;n o:Iz<Vooruit�'ang:, en niet 'sl�pen Q,30.
,zIch te gedragen ,naar de opmerkmgen gemaakt; , Den ,an�rohlst 0.0,5. V;erge�tnllJ piet 0,47. J i H. 0.10.'
door de commiss,airs, voorzien van een roode strik :er,�eders laat CD�lS zorg-en o._3o, q-wep, D,t Qj)'standeli1,ig',

d .' d' h 'd ',t, ,', d /,' I8.0�. ,GezoI,l!gen 0.6z,. V00]." ,een heel 0lI,],., Blaclverk00paan en a,Im,. �n e an te 'te11t1Z om, ruststoor ,e1 S �n ,en l.11tverkoop 0,80: Totaal: 38,30fr.. _

'

.

handen ,der pohtze te l'tveren.,
, Bijdrage voor vlugschriften'.geVl'aa(Yci? _

lets bijdoen, is }:lier overbodig!
'

V00rui�! Opvoor de anarchistisch� p�0Ragancle !

; ,

Le Libertaire, het orga�n' doer revolufionnaire
'

. BRIEVENBUS '

'

I, S J N d d d
'Licht ,m Waarheid, B:oedemakerskade'-�Am5te�-socia 1sten van- t- oost-ten- 00 e� \ at, om' e d G l' f

' , ,

.

' am. e Ie
'

ons 3 IlUtnmers van 'JO Februari teveertien dagen versdnjnt, en ,waar dikwijls artiky- zenden.
' ,

"

�

len in :verschijnen, waarq, om in een ,anarchistisch'
0' Vrijheid, lieveling,,'moeder cler menschheid, .blad 'opgenomen te' warde.n, is, in 'F'r�nl�rijk 'Grb�p ': D�e ()'pStande�in:g.? '

'gij die 'e.emyenlang geketend, ondei" een rJze'ren" verb6den> ',I :
'

�, �,,' V d
' '

,

' erga e,ringen',op ,24 fFepruari,'�n 5' J\1aa,rt, om"masker Ijgt. G,ij ,mo�t toch lijden bij het gedurill 8 I d d c

1 k
\ '-' Naar' Wl'," in, de burgerb1aden lezen z,al' onze,

'
, I 2 ure s avon ,5, op e gewoo,ne plaats'...zien wegru { 'E(n uyrer kinders?_ Doo,r hetmonstE(r;J D d

K
.

l' kameraad Leauthier, die de wereld' trachtte ,te ,ago,r e: lj,E P<ROPAGANp,E�Wet eri apttaa',' I

I'
'

M' 1 h ft
..

, d' . zuiv,eren van een parasie.t, eerstdaags,voor het
v ]' . .

b b" d" Ad
., ,,

eermaa s e� men gepoog uwe omgevmg assisenhof v.erschiJ·nen.
.'

" fer UlJg aar IJ ,e,./,'-1, mll1JstmtlBvan dit-Dlad' ,

vii]' t'e n�aken, m,en he,dt, u ;voorgesteld onder A91/f'lIChist a-}-a l' 't' 'h
"

'

..

+.. 1Hij ,beklaagt ,zic,h niet oveI," zijne e-evangenschap,
' (,,�' ," I

I rc us IS(?' -COmmUIlIS,(,lSC l
allerlei' vor:men� verminkt, gekocht en verkocht.' , '-' Ofaaan '

,

' , ," '\ en, maakt eene anarchistische verdedigingsrecle ,f' '
.

Telkens �etwatontketell'dJ o lJ,1hulde ,men u-me't' )

d
'

" '1', 'LiGht ,en, Waarheid. ,,', ; ,_', .

'vuile 10mpJ�n\, oin wee� 'te ver.dWijnen ondyJ -de,
,ger�e �<' •

' ,

'

"/ �',
'

,

' "

('
'"

" "1J,e,Fa7:r.'nel, ,;vPij',cornmunis,tisc-h o��gaal1 de�
\�hI.UWeFl' v,an het y,e,fstanqige ·roofdiet; "De geest yah verzetblijft ,nergens nleer' iliit. vla.amsehe groe'p'e'lll." ,

,\"

Edoch! men heeft g�,tracJ:l.t u doen,op te,staan, In een hospitaal neb-ben de zieken,het oF' nunne
- La,RevoUe, or,g�ne allarchiste-c0inmUI'1iste.,

u ty 'v�rheffen': 'al duurd;e' de kr:achtinspanning manieli ,gereed '-gemaakt.1 Voor een eisch waawp ,Freedom,' St.
_

Augustin's 'Road, Camden
slechts eenige secohden der eeu\V'ig�eid om. lang- zij meenden, en terecht, ,recht te hebben door de Tpw!l, LOJ1dol1,;N. W.

,

,Zaam :in te sluirilerel'l. Doch niet om te sterven!, geza;ghebbende niet werd itlgewinigd, ,zijnl ze ,,' ])le Autonomw, Gunderson, Wardour Street-
I G'ij �eeft n:og en zult,herl'even., herbor:en wOFd�n., ,pegonne� "met, aI, w:at" bij qe h�nd wa?: na?-r de: "96; ,?�ho S�ru�.re, LO,ndon, W.,' ',' 'I
:VVelhaast zu}t"gij ,dje lage sc:huiln0ek ve:rlaten hoofden\qer .atltontelten �e werpen.' Er, werden

,

' De? Socwlzs.t",Alte !ac.obstrasse, 91,. Hof 3,

om: :5 �ereld Edel�_,i1;l t� ,tredyn., �oedel'-Vrijhej,d' !, 1;\'9,01' 'n,,200: franks' g�hrq�efl vO(S)fwerpen ter,ug Trepp�l�, .Be'r�in., ,,:,
-

�"
"

'-"'"

, �

uWy' k1il9-eten, ,tracht{'fn Ilaar 11, Z�j willen, u oFlge-
'

,00evGl1den:
" "

,',' '," ",' F?O?lhe1Jt, ¥ost" 10 t" '\\ lll,lam Street', .i\ew-
bondeR zien in ee,n wereldls bloementuin, in ,de'

C

Een or{der�oek v.,rera inge�t'eld". ,en",�,aar de br_e_'- < "'(ork. ',',
'

'_':'
.

,-
,

,,'

schoot der .fan1il�en,: En ,om u te bevrijden brengen kers yoor'dat�ze :begOl;men waren al d.e overboqige \..' \' B.rochur�n: "".. '

zij allen clfe u liMhebben aH�sJ,totzelfs hun leven 'lichten haddEm liitg�draaid, '_viel er nie� aan te, v.Vat ae A.ncwch'tsten '1.mlle1�, PflJS fro 0.15.
ten offer.

'

':! ,��nken een plicht�ge de
..

orrtde1d{�n.
" '

..

'
'

I� Oorresphnde�1tIe: "

'

,
'

,
"
'" ,De onderzoeker bemon met een barsche'ste1'll. ,PflJ, S VO,Ol Hollmld van d

..
l,t blad 2i cent.Wij zien de vl1ijheidsbende naarmate men die- bOb k t t ]

per. in het aatdsch, dram,atis,ch toon�el dOQrdrin.gt, Bij den e�rste. � vyaVs el� gebeurd ?,' 1m,
'

Im1en or e: ersc 11.]nen: '

.

Z,ieke1't. - Ik weet vam. nletS ..... ik sliep. 'De ver01).e?"lng v-an het Brood,' ,

dagelij�cs ver.�enigvuldigen en,,' stoutmoediger '

Bij',den, tweede . .' :._ De zieke spreelct niet en, de' _

I
, P90R P:: .KR9l?OTIG IE.

,;��l�:�. om ddo1elband der optvo'�gdi11g,door 1:e QHlderzoe1{er zegt; Hewd, giJ' odl� ? .... ;gij �li�p. '. Bet we.ir�� verschlJHt 1)1 14 daagsc�1e afieve-'
'\ '

I
' Bij ,den dei-de ..�._ ()1'lderzoe�(Jr.' -.- En giJ'schelm )' '1'111&'e11., Pl��lS �? ceriten.' II:, � a::ijevermgen zal

Wij, Ipagere' :Uifgeputte ,geqaa,nte.ns, hela,as ! \

spree:kt. Wa:t is,' er drngegaan ?-'Calles stH) ]�ene het vol1echg ZIJn. InschflrVlhgel� gewenscht.
wel'cl,en het m,oede aI,S slav,en te leven,' wij ,

1 He t J l' kt' h" l'
'

sc 1e s em weeN m 1J S �ep. tht. M. AnthoniS,sen, Ge�lhandsplaats IS, Al:lhverpen

"

'

'

E�oh�tle naar Vrijheid

"


