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Anarchisme en Organisatie 
door RUDDLF ROCKER 

Het is geen \'crblijdend leeken, dat men in anarchistische 
kringen nog altijd niet mei deze vraag kl aa r gekomen schi jnt tc 
zijn, hoewel ze voor de anarchistische beweging en ha ar verdere 
ontwikkeling van zeer grootc bclcckcnis is. Juisi hier in DI/itsch
lalld zijn de II1ccningcn over deze kwest ie al heel verward. De 
bizondere omstandigheden, wa aronde r zich hier hel moderne 
anarchisme on twikkelde, zijn daarvoor natuurlijk voor een groot 
deel mede verantwoordelijk. Een gedeelte der Duitschc anar
chisten wijst iedere organisa tie met bepaalde richtlijnen 
principieel af, daar ze van mccninf.( Zijn, dat hel bestaan van 
zulk een organisatie met de .1narchistische Ihcorici!n lijnrecht in 
strijd is. Andere erkennen weer de noodzakelijkheid van kleine 
groepen, maar verwerpen ieder enger verband van deze enkele 
groepen, zooals dal b.V. in de "Anarchistische Federatie van 
Duitschland" bestaat. Ze zien 11.1. in zulk een samentrekking 
van krachten een beperking van de individueele vrijheid en een 
autoritaire bevoogding van de enkel ingen. Wij zijn van meening, 
dat zulke opvaltingen tol een geheel verkeerd begrijpen van de 
eigen lijke vraag terug Ie brengen zi jn, dat wil zeggen Ol> 
een volledige miskenning van datgene, wat men gewoonlijk onder 
anarchisme verslaal. 

Ofschoon het anarchisme in zijn beschouwingen over de ver
schillende maatschappelijke inrichtingen en ideeënstroomingen 
van hei indivitlll uitgaat, is het dailrom niet minder een sociale 
theorie, die zich zelfstandig uit den schoot van het volk ont
wikkeld heeft. Wanl de mensell is in de eerste plaats een 
sociaa l wezen, waarin de hee1e soort sluimert en onafgebroken 
aan 't werk is, waarin ze zich steeds opnieuw bekrachtigt, en 
iedere seconde haar opstanding viert. De mensch is niet de 
uit\'inder van de maatschappelijke samenleving, maar de erfgenaam 
daarvan. Hij had hel sociale instinkt reeds van Zijn dierlijke 
voorvaderen ontvangen, toen hij den drempel van de menschwor
ding oversch reed, Zonder samenleving is de mensch ondenk
baar, Hij heelt steeds in 'I raam va n de samenleving geleefd 
en gestreden; het maatschappelijk sa menleven is de eisch en 
hel voornaamste deel van zijn individueel beslaan; de samen
leving I'chtcr is de oervorm van alle orgal/isatie. 



4 

Misschien is het vastklemmen aan verouderde vormen, dat 
het meerendcel I"all de 1l1cnschcn eigen is, in den grond van 
de zaak niels anders dan een bijzondere openbaring van dit 
diepe aangeboren gemeenschapsgevoel. Ze kunnen hel nieuwe 
nog niet vatten, hun inbeelding {ooverl hun een ontbinding van 
alle maatschappelijke verhoudingen VQor, en uit vrees, in hel 
niels tc moet verzinken, k lampen ze zich krampach tig aan de 
vormen van het van Oudsher bestaande en historisch gegevene 
vast. Dal is zonder twijfel een schaduwzijde van de mc"Schc~ 
lijke samenleving, maar ze bewijst ons gelijkerti jd, hoe onuit
roeibaar de gC11lccnschapsdrang mei hel leven van ieder indi
vidu verbonden is. Wie di l onomstootelijk feit negeert of 
slechts gedeeltelijk in aanmerking neemt, zal lIIisschien door 
'I blootleggen van de quintessencen der begrippen iels heel 
aardigs te voorschijn brengen, lllaar de stuwende krachten van de 
menschelijke ontwikkeling zullen hem nooit klaar bewust worden. 

De vormen Van de maatschappelijke samenleving blijven niet 
altijd dezelfde, ze veranderen in den loop vall de geschiedenis, 
maar de samenleving blijft, en werkt onophoudelijk op het 
leven der individuen in . Wie zich aangewend heeft, altijd slechts 
in den kring van abstracte voorstellingen te wandelen, dien kan 
het misschien gelukken, het individu los Ie maken van alle 
ontelbare betrekkingen, die hem met hel geheel verbinden, maar 
wat hem ten laatste overblijft, is niet de mensch, maar een 
karikatuur van hem, een bleeke schaduw, zonder vleesch en 
bloed, die alleen in het nevelig ri jk van de abstractie leeft, 
in het werkelijke leven echter nergens te vinden is. Hel gaat 
hem, zooals den boer, die zijn koe hel eten wou afleeren en 
die, toen het dier eindelijk krepeerde, vertwij feld uitriep: ~ Wat 
een ongelukl Als ze nog één dag langer geleefd had, zou ze 
heelemaal zonder voedsel gekund hebben." 

De groote stichters van het moderne anarchisme, Proudhon, Ba
k oe n in, Kropotk in, heb bell op den ma a tschappe li jkeIl grond slag van 
de anarchistische leer steeds de aandacht gevestigd, cn haartot uit
gangspunt van hun bcschouwingen gemaak t. Ze bcstredenden staat 
niet alleen als verdedige r van de bedrijfsmollopoliën en de klasse
tegenstellingen in de maatschappij, maar ook als den verstoorder 
van die natuurlijke organisdtie, die zich vall onderen naar boven 
uit den schoot van het volk ontwikkelt, om gemeenSChappeli jke 
opgavcn uit te \'oeren, en om de belangen van !Jet algemeen 
tegen aanvallen V,ln welken aard ook tc verdedigen. De staat, 
dit pOlitieke dw,lngapparaat \'an bevoorrechte minderhedcn in 
de maatschappij, welks 1'l.lk het is, de breede massa's het juk 
Viln uitbuiting en geestelijke voogdijschap op te leggen, is de 
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gezworen vijand van alle directe betrekkingen der menschcli 
onderling, en zal steeds probccren die betrel(kingen alleen door 
het medium van zijn bem idde laa rs tot stand te brengen. Zooals 
de priester den geloovige alleen veroorlooft door zijn bemid
de ling met zijn God in verbinding te treden, zoo wil ook de 
staat alle menschelijkc aangelegenheden door de bernoeiïng 
van zijn offideele vertegenwoordigers geregeld weten. Hij 
beschouwt zichzelf als de aardsche voorzienigheid en kan niet loe
laten, dat profane elementen zijn ambacht onbevoegd uitoefenen. 

Om deze reden is de geschiedenis van den staat de geSChie
den is van de menschelijke slaverni j, want alleen door het bestaan 
van den staal is de uitbuiting der vol keren mogelijk; die uit
buiting Ie verdedigen is zijn voornaamste, ja men kan gerust 
zeggen zijn eenige laak. Doordat hij ieder direkl initiatief 
van zi jn burgers en iedere natuurlijke samenwerking der men
schen om gemeenschappelijke belangen te verdedigen zoekt te 
verhinderen, of, waar hij daartoe niet meer in staal is, door op 
allerlei manieren wettelijk in te grijpen zoekt te verlammen, word t 
hij de doodsvijand van iedere natuurlijke solidariteit en vrijheid, 
d ie beide de voornaamste gevolgen van het maatschappelijk 
samenleven zijn en in den grond van de zaak hetzelfde betee
kenen. Proudhon heeft dit diep gevoeld, toen hij in zijn, 
~Confessions d'ull RévoluHonaire"·) de opmerking maakte: 

ft Van het socialistisch gezichtspunt uit bezien, zijn vrijheid en 
solidariteit identische begrippen. Als de vrijheid van een ieder 
in de vrijheid van anderen niet meer een grens - zooals de 
verklaring \'an de menschen- en burgerrechlen van 1i93 zegt 
maar een steun zal vinden, is de meest vrije mense" diegene, die 
de meeste betrekkingen mei zijn lIIedemense"en heeft." 

Het anarchisme, de eeuwige tegenstander van alle mogelijke 
monopo1i{!n, bestrijdt den staat als den beschermer der mono
polH!n en als den grimmigen tegenstander \'an alle direkle en 
onmiddellijke betrekkingen tusschen de menschen onderling; 
maar 'I anarchisme is nooit een vijand van iedere organisatie 
geweest; integendeel, een van zijn meest belangrijke aanklachten 
tegen het geweldapparaal NStaat" bestaat juist daarin; dat 
'I in den slaat den grootslen hinderpaal \'al/ een werkelijke orga
nisatie, die op de gelijke belangen van allen steunt, Olltdekt heeft. 
De groote grondvesters van de anarchistische wereldbeschouwing 
hadden duidelijk ingezien, dat hoc minder belangen-tegenstel
lingen in de maatschappij voorhanden zijn, des te nauwer de 
menschen lIIet elkander verbonden zijn en des te hooger 

0) Bekentenissen van een Revolutionair. 
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de graad der persoonlijke vrijheid is, die hel individu te midden 
van de gemeenschap geniet. Om deze reden zagen ze in de 
a narchie een maatschappelijken toestand, waarin de individucc lc 
wcnschcn en behoe ften der menschen voortkomen uil hun 
sociale gevoelens, of met ,Inden! woorden, met deze min of 
mee r indcntisch zijn. Ze zagen in 'I gevoel der "wederkeerig
heid" de werk zaamsic dri jfveer van iedere ul1alschappelijke 
ontwikkeling en de natuu rlijke ui tkomst der ,llgcmcenc belangen. 
Daa rom verwierpen ze den dwang valide wetten als bindmiddel 
der mcnschelijke organisatie en ontwikkelden de idee van de 
vrije overernkomst nis gronds lag van alle maatschappelijke OT
ganisatievormen. De heerschappij de r wetten is steeds de 
heerschappij van het privilcgie over de breede massa der van 
het voorrecht uitgeslotenen; het symbool van het brutale gewe ld 
onder het masker V,ll1 de vercfienel1dc gerech tigheid. Menschen, 
die door a lgemeene be langen verbonden zijn, scheppen zich 
a lgemee ne richtlijnen in den vorm van vrije overeenkomsten, 
die hu n tot richtsnoer voor hun ha ndelen dienen. 

Het verdrag tusschen gelijken vormt de moreele grondslag 
va n iedere ware organisatie. Iedere andere vorm van men
scheli jke groepeering is dwang, is despotisme \'an de bevoor
rechten. In dezen zin begreep Proudhon de gedachte van een 
maatschappelijke reorganisatie der menschheid, die hij in zijn groot 
werk, . Idee generale de la revolution du 19Siècle"(.Algemeene 
Gedachten over de revolutiev:mde 19de eeuw") als volgt uitsprak: 

.O\'ereenkomsten zijl1 het, die wij in de plaats va n wetten 
ste llen. Geen wetten, noch die door een meerderheid,noch die door 
éénstemm ighe id gevotee rd. lede r bu rger, iedere gem e en te of coöpe
rat ie maakt haar eigen wetten . In de plaats van het poli tieke 
ge weld zetten wij de krachten, die de bedrijven regelen. [n de 
plaats van de vroegere klassen van de burgers, - ade t en 
burge rstand, bourgeoisie en proleiariaat - zetten wi j de 
kategorie~n en specialiteiten der functie's, de landbouw, de in
dustr ie, het ruilen enz. In de plaats van het openbaar geweld 
zetten wij het kollektief geweld. In de plaats der vaste legers 
zetten wij de industr ieele afdeelingen. In de plaats der politiek 
stellen wij de geli jkheid van de belangen. In de plaats der 
poli! iekecentra lisatic stellen wijde centralisatie van heteconomisch 
leve n. Begrijpt gi j nu deze diepe orde, zonder beambten, deze diep 
intellektueele eenheid 'lOf gij hebt nooit geweIen wa t de een
heid is! Gij, die u deze eenheid niet anders voorstellen kunt, 
dan met een voorspan van wetgevers, prefekfen , tolwachters 
en gendarmen. Wat gij .Eenheid" en .Centralisatie" noemt, is 
niets anders dan een eeuwige chaos, die een willekeurigen toe-
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stand zonder doel als grond sJag dient, ze is de anarchie·) van 
de sociale krach ten, welke gij lol bewijsgrond der noodzake
lijkheid van het despotisme aanvoert, dat zonder deze anar
chie niet beslaan kon." 

Dergelijke gedachtengangen heeft Bakoe"in in zijn geschriften 
en in ar tikel en zee'r dikwijls onlwi!,keld. Ik heriil1lcr slechts 
aan zijn uiteenzetting op het eerste congres der· "rriedens und 
Freiheitsliga" n) in Genève in 1867. 

Van Kropotkin willen we hier heclemaal niet spreken, omdat 
zijn hoofdwerken zoowe t in " Duitsch als in " Hollandsch Ic 
koop zijn. 

Wij willen hier slechts op zijn heerlijk boek "Weder
keerig dienstbetoon" wijzen, waarin hij de geschieden is van de 
menschelijke organisatievormen tot in de oudste tijden terug 
behandelt, en waarin hij de solidariteit, dit wonderbare resu !· 
taat van het maatschappelijk samenleven als de grootste en 
machtigste faktor in de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
sociale leven verkondigt. 

Proudhon, Bakoenin en Kropotkin waren ook geen Hamora· 
listen" ".), zooals verscheidene geestlooze herkauwers van 
Nietzsche in Duitschland, die zich anarchisten noemen, en zich 
in hun aangeboren bescheidenheid als "oppermenschen" pro· 
clameeren. 

Ze construeerden zich niet willekeurig een ~heeren en slaven
moraal" om daaruit alle mogelijke en onmogelijke gevolgtrek
kingen te maken, neen, ze probeerden veeleer den oorsprong 
van de moreele gevoelens in den mcnsch te doorgronden en 
vonden hem in het maatschappelijk samenleven. Wel verre 
van aan de moraal één of andere religieuse of bovenn:ltuurlijke 
verklaring te geven,· zage n zij in de morecle gevoelens van den 
mensch, een natuurlijk gevolg van zijn maatschappe lijk zijn, dat 
zich langzamerhand in bepaalde gebruiken en gewoonten 
kristalliseerde en alle uil het volk Ie voorschijn gek ome ne 
organisatievormen als grondslag diende. Vooral Bakoenin en in 
nog veel hoogere mate Kropotkin hebbcn dit heel duidelijk gecon· 
slatee rd. De laatste hie ld zich met dit onderwerp bezig tot aan 
zijn dood, en heeft ons de uitkomsten van Zijn onderzoekingen 
in een apart werk nagelaten, waarvan nu nog slechts enkele 
hoofdstukken openbaar gemaakt zijn. En juist, omdat ze den 
oorsprong van hel moreele voelel] erkend hadden, waren ze 

0) Proudhon gebruikt hier het woord anar(hie in den zoo zeer gebruike
lijken zin van chaos, wanorde. 

U) Ve rhoud voo r vrede en vrijheid . 
"""I Amorall ste n of immoralisten (Nietzschc). 
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zulke gloeiende verkondigers van een socia le gerechtigheid, die 
in den voortdurende" drang der menschen naar perSOonlijke vri j
heid en maatschappelijke gelijkheid zijn meest volmaakte uitd ruk 
IdngvÎndl. De lillrijkc burgerlijke en slaalssociali stiscltc schrijverS, 
die zich tOl nu toe 111el het anarch isme kritisch hebben bezig 
gehouden, hebben meest .. l hel diepe sociale grondkaraktcr van 
dc anarchistische leer totaal miskend ~ bij mannen als Wil helm 
Licbknecht, Plechanow en een heele rij anderen gebeurde het 
blijkbaar met opzet - wan t al leen zoo kan men het verk laren, 
dat men van deze zijde cen kunstmatige tegenstelling lusschen 
anarchisme en socialisme gckonslrueerd heeft, die zoowel 
absurd als onbewezen is. 

Men beroept zich bijdeze eigenaardige klassificatie hoofdzakelijk 
op Stirner, zonder te bedenken, da t het genia le werk van dezen 
man op het ontsta an en de ontwikkeling van de eigenlijke 
anarch istische beweging niet den minsten invloed geh ad heeft, 
en dat, zooals de bekende Italiaansche anarch ist Luigi Fabri 
zeer juist bemcrkt, Stirner hoogstens als "één der verste voor
loopersen verwanten van het anarchisme beschouwd kan worden". 

Sli rners ,.Einziger"·) verscheen in 1845 en was geheel en al 
vergeten. 99 pCt. der anarchisten wisten noch van de per
soon. noch van zijn werk het minste, totdat dit boek in 1882 
opnieuw uitgegeven en sindsdien in verschillende talen vertaa td 
is. Maar zelfs toen was de invloed van Stirners idee~n op de 
anarchistische beweging in de Romaansche landen, waar de 
leeringen van Proudhon, Bakoenin en Kropotk in reeds gedurende 
tientallen van jaren een besl issende werking op de breede 
kringen der a! beiders uitoefenden, een uiterst geringe en is 
sindsdien niet grooter geworden. 

Geen enkele van de oorspronkelijke stichters der anarchis
tische beweging, had ooit kunnen droomen, dat men hem op 
zekeren dag niet-socialist zou noemen. Zij allen voelden 
zich socialisten, omdat ze van hel maatschappelijk karakter 
\'an hun leer diep doordrongen waren. Om deze reden 
noemden ze zich daarna meer revolutionaire of, in tegenstel
l ing met de sfaalssocialisten. libertaire socia li sten, ee rst later 
burgerde zich de naam ana rchist meer en meer bij hen in. 

11 

Het is duidelijk, dat de groote auteurs van het anarchisme 
en de stichters der moderne anarchistische beweging, die nooit 
moe werden het socialistische van hun idee~n naar voren te 

0) oDe Enkeling e n zijn F.lgf ndom". 



brengen, geen tegenstanders van organisatie konden zijn. Inder
daad ze zijn het nooi t geweest. Ze bestreden de van de kerk 
en staat afgekeken centraliseerende vorm van organisatie, 
Ula<lr ze erkenden de besliste noodzakelijkheid \'an een orga
nisator ische samenva tt ing \'an de krachten. lIun scheen de 
beste vorm hiervoor de federatieve. 

De invloed van Proudhon op de Fransche <lrbeiders-associ
aties is bekend. Het is hier niet de plaats om op de gesch iedenis 
van deze bui tengewoon interessante beweging in te gaan, dit' 
ongetwijfeld één van de belangrijkste hoofdstukken in den stri jd 
van den arbeid tegen de uitbuitende macht \'an hel kapitalistische 
stelsel vertegenwoord igt. Hier interesseert ons slechts de 
houding, die Proudhon tegenover deze soort organis,1ties inge
nomen heeft. Proudhon had de oorspronkelijke idee van de 
associatie in zijn blad aan een scherpe kritiek onderworpen en 
gaf zich de grootste moeite ze met zijn opvattingen te be
vruchten. Door den onvermoeiden :lrbeid van Zijn vrienden in 
de associaties luk te het hem den invloed van den Slaatscom
munist Louis Blanc op de vereenigingen te breken en daarin 
een groote geestelijke omwenteling door te voeren . Hij be
vorderde de aSSOt iaties op iedere manier en deze stonden 
hem in al zijn bot!'..ingcn mei de regeering ter zijde. Door de 
hulp der associaties drongen de idee(!n van den grooten Fran
schen denker eerst recht in de arbeiderskringen door en namen 
cr een praktische gedaante a<ll1. 

Het beroemde cnt wcrp Vlm de volksbank steunde hoofd
zakelijk op de associaties der arbeiders. De volksbank moest 
tegelijkertijd een verbind ing vorme n tusschen de associaties in 
het heele land en het kapi t<lal den grond onder de voeten weg
nemen. Hel is hier niet onze taak, de wilarde en de praktische 
beteekenÎs van dit ontwerp kriti sc h te beoordeelen, dat uit den 
toenmaligen l ijd en de buitengewone omstandigheden geboren 
werd. Hier i s het ons alleen te doen om aan Ic loonen, dat 
Proudhon en zijn aanhangers ijverige pleiters voor de organi
satie geweest zijn en hier ging het bij het ontwe rp der volks
bank om een organ isatorische onderneming in grootschen trant, 
want Proudhon zelf was va n meening, dat de bank na het 
eerste jaar van zijn bestaan mee r als twee millioe n deelnemers 
zou hebben. 

liet is overigens voldoende, om de talrijke uitlatingen va ll 
Proudhon over wezen en doel der organisatie, die men overa l 
in zijn werken en in de door hem uitgegeven tijdschriften ve r
spreid vind t, nader in oogenschouw te nemen, om in te zien, 
hoe diep en grondig de fransche denker de we rkelijke betee-
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kenls van alle maatseh:lppelijke organisatievormen begrepen 
heeft. Bijzonder duidelijk komt dit uil in de beide werken ~ Du 
principe fédératif etc." en "De la capacité poliliqlle des classes 
ouvrières". *) 

Oe talrijke aanhangers, die Prou1hon zich in de arbe iders
klasse verworven heeft, waren allen ove rtu igde strijders \'oor de 
organisatie. Ze behoorden tot het voornaamste cl eme nt, dat 
tot de oprichting van de internationale arbeiders bond aanleiding 
gaf en de eerste ontwikkelingsphasen van den groolen arbei
dersbond stonden geheel en al onder hun geestt'l ijken invloed. 

Maar al deze pogingen, die in de organisaties va n de ~Mu
tualisten", zooa ls zich de aanhangers van Proudhon noemden, 
tot uitdrukking kwamen, kunnen slechts als de eerste aanloop 
en voorloopers van de anarchistische beweging beschouwd 
worden. Oe eigenlijke anarchistisclJe beweging begint pas met 
de periode van de internationale en hoofdzakelijk dan, als de 
invloed van Bakoenin en zijn vrienden in de federaties der La
tijnsche landen meer en meer tot zijn recht kwam. 8akoenin 
zelf was gedurende zijn geheele leven een onvermoeide ver
tegenwoordiger van de organisatiegedachte geweest en het 
meest gewichtige deel van zijn werkzaamheid in Europa bestond 
in zijn onafgebroken poging, de revolutionaire en vrijzinnige 
elementen organisa torisch samen te vallen en ze tot de aktie 
voor te bereiden. Zijn werken in ltaliê, de stichting van zijn 
"AlIîanz" zijn machtvolle propaganda in de rijen der interna
tionale waren steeds gedragen door deze idee. Hij heeft deze 
gedachte lot uiting gebracht in een heelc rij van uitstekende 
artikelen, die in de ~Egalité" (in Genè"e) verschenen zijn en 
die zich voornamelijk met de organisatie van de internationale 
als sumenbrenger van economische federaties in tegenstelling 
tot alle politieke partijen bezig houden . In zi jn ve rhand eling 
"De politiek van de internationale" " ), die in de nummers van 8 
tot 28 Augustus 1869 van het genoemde tijdschrift verschenen 
zijn, maakte Bakoenin den arbeiders duidelijk, dat de heele bur
gerlijke politiek, in welke vormen ze zich ook kleeden mocht, 
in den grond van de zaak maar één doel beoogde, namelijk de 
instandhouding van de heerschappij der bourgeoisie, wat tege
lijkertijd de slavernij van het proletariaa t beteekenl. Om deze 
reden heeft he t voor den arbeider geen doel aan de politi ek 
van de bourgeoisie deel te nemen in de hoop, dat hij daardoor 
in staa t zou zijn, zijn positie tc ve rbeteren, omdat iedere poging 

Ol Het printipe van de federatie enz. ~n O"erdc pOlitieke c31'aci tei t van 
de arbeidersklasse . 

•• ) Nederlandsche vertaling i, uitgegeycn dOOf de Roodc Bibliotheek. N. K. 



-
11 

in deze richting slechts tol wreede teleurstellingen voeren lIloet 
en de bevrijding van den arbeid van het juk van het kapitaal er 
door tot later uitgesteld wordt. Hel cenige middel om de bevrijding 
van het prolelar i?at voor tc bereiden is de aaneensluiting van 
de arbeiders in een economische st rijdorganisatie, zooals deze in 
de internationale gegeven is. Als il llecnslaandc mcnSc!l is de 
arbeider tegenover de georganiseerde macht van hel kapitaal 
verloren, ook als hij o\'cr buitengewone capaciteiten en per
soonlijke energie beschikt . Alleen in de organisatie ontplooien 
zich de krachten van all:::11 en concentrccren zich op de ge
meenschappelijke actic. 

Tot aan zijn !:lalsten ademtocht bleef Bakoenin pleiter voor 
de organisatie". Hij W<l S zoo doordrongen van de noodwendig
heid hiervan, dat hij zelfs niet vergat haar nog eens apart te 
noemen in Zijn roerenden afscheidsbrief aan de broeders van 
de Jura-federatie, kort tEl het congres van Genève in 1873. Di en 
brief kunnen wc <lIs een legaat aan zijn vrienden en medestrij
ders besctlOuwetJ. 

nDeze tijd behoort nie t meer ideeën, maar feilen en daden 
loc," heel hel daar. nOc hoofdzaak is nu de Qrganisalie van 
de krachten van hl!! proletariaat. Maar deze organisatie moet 
hef werk van hel proletariaat zelf zijn. Als ik nog jong was, 
zou ik in een arbeidersmitieu g,l1ln wonen, waar ik, het werk
zame leven van mijn arbeidersbroeders declend, tegelijk met hen 
aan hei groote werk der organisatie zou hebben deelgenomen." 

En aan het eind van dezen afscheidsbr ief vat Bakoenin nog 
eens de beide voorwaarden, die volgens zijn meenillg alleen in 
staat zijn de arbeid de overwinning IC verzekeren, in deze 
woorden samen: 

i. ~Houdt \<ast aan het prinCil)e van de groote en breede 
volksvrijheid, in welke gelijkheid en solit(a ri teil geen 
leugens zijn. 

2. Organiseert steeds meer de Internationale en de praktische 
Solidariteit van de arbeiders van alle beroepen en van 
alle landen. En denkt er steeds aan, dat gij weliswaar 
zW<lk zijt als alleenstaande individuen, als slechts plaat
selijke of landelijke organisa ties, maar dat gij een reus
achtige kracht,een onweerstaanbare macht, in de universeele 
Gemeenschap vinden zult." 

Bakoenin, de grQote verkondiger van de individueele vrijheid, 
die hij toch steeds alleen in het raam van de gemeenschap 
opvatte, erkende ook geheel en al de noodzakelijkheid van een 
zekere onderschikking der enkeli ngen aan vrijwillig genomen 
besluiten en algemeene richtlijnen zooals die in het weze n der 



brganisalie ligt. Hij zag in dil feit geenszins een "ond erdruk
kin g van de vrije persoon lijkheid", zooals menige bekrompen 
dogmaticus, die bedwelmd door een hall dozijn niets zeggende 
groote woorden, nooit in het eigenlijke wezen van den anar
chisl ischen gedachlcngang doorgedrongen is, en die niettegen
staande dat, zich steeds met groole opdringer igheid als de 
schatbewaarders der ana rch istische prir.cipes voorstelt. Zoo 
verklaarde Bakoenin b.v.in zijn groot werk, " L'Empire germanique 
et la R~vol lilion sociale" .), dal onder ecn \'erschen indruk der 
Parijsche Commune geschreve n werd: 

" Hoe vijandig ik ook tegenover dtlt sla, IVal mell in Frankrijk 
discipline floemt, zoo erken ik toch, dal een zekere, niet auto
matische , maar integendeel vrijwillige en overdachte discipline 
altijd daar noodzakelijk is en altijd noodzakelijk zijn zal, waar 
men sc hen, die zich vrijwillig vereenigd hebben, een gemeenschap
pelijk werk ondernemen, ol een gemeenschappelijke actie op touw 
willen zeilen . Zoo'n discipl ine is de vrijwillige vcreeniging van alle 
krach ten, welke met overleg op een bep.1ald doel afgaan." 

In dezen zin vatten de anarchisten van het tijdperk van 
Bakoenin de organisatie op en poogden ze praktisch in deze banen 
te leiden. In dezen zin arbeidden en werkten ze in de afdee
Hngen, in federaties va n de in ternationale, waarin ze hun ideet!n 
brachten. Ze organiseerden de arbeiders in plaatse lijke pro
paganda-afdeelingen en plaatselijke groepen. 

De plaatselijke vcreenigingen en groe l)en waren bij een ge
westelijk verband, en de gewestelijke verbanden bij de landelijke 
federaties ondergebracht. De landelijke federaties waren in 
den groolen bond der internationale samengebrach t. 

Wan neer men zich een beeld wi l vormen van de ongemeen 
levendige, organisatorische werkzaamheid, die de anarchisten 
in dezen tijd on tploo id hebben, dan i s een bli k in het verslag, 
dat de Spaansche landelijke federatie aan hel 6e congres der 
internationale in Genève (1 873) voorlegde, voldoende. 

Dit verslag is juist daarom van zooveel gewicht, omdat de 
internationale in Spanje van het begin af door anarchistische 
beginselen geleid werd. Als hel anarchisme tot nu toe den 
doorslag gevenden factor in de algemecne Spaansche arbeiders
beweging geb leven is en tot nog toe in staat was alle sociaa l· 
democratische pogingen met goed gevolg terug te dringen. zoo 
komt dit hoofdzakelijk omdat de Spaansche anarchisten hun 
oorspronkelijke principes en methodes het trouwste gebleven 
zijn; ondanks de monsterachtige vervolgingen, waaraan ze 

.) Het keizerrijk Duitschland en de SOCiale revolutie. 
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periodiek blootgesteld waren en tegenwoordig weer blootge
steld zijn. De ziekte der ~bovcntl1cnschclijkheid" en der domme 
"ikzucht" heeft hen nooit gegrepen. De slachtoffers dezer 
ziekte, die onS medelijden waard zijn, zijn steeds verzonken in 
een stomme bewondering van hun eigen ik, en gelooven, dat 
hun nietig persoontje dOOf de organisatie schaden zou kunllen 
Jijden. Neen, de Spaanschc anarchisten worstelden steeds in 
de arbeidersbeweging, waarvan ze de geestelijke en organisa
torische activiteit steeds met alle krachl wilden b~vordercn en 
aan welks strijd ze altijd deel hebben genomen. 

In hel verslag van de Sp,lanschc landelijke federatie heel het: 
"De Spaansche Federatie telde den 20 Aug. 1872: 65 be

slaande plaatselijke federaties met 224 vakgroepen en 49 
afdeelingen met arbeiders van verschillende vakken. Boven
dien had ze in I I steden verspreide leden. 20 Aug. 1873 telde 
ze 162 bestaande plaatselijke federaties met samen 454 vak
groepen en 77 afdeelingen van versch ill ende beroepen." Enz. 
Ik zou hier nog uittreksels uit de verschillende verslagen 

der Italiaansche landelijke federatie, va n de Jura-feder,1 Iie, enz. 
kunnen publiceeren, maar dat zou te ver voeren. De heele 
kranten- en brochurelileratuur van dien tijd is vol met plaatsen 
over de noodzakelijkheid der organisatie en er was in de rijen 
der toenmalige anarchisten niemand, die in dit opzicht een 
ander standpunt vertegenwoordigd zou hebben. Allen legden 
den nadruk op het socialistische karakter der anarchistische 
opvattingen en allen waren ervan overtuigd, dat de sociale be
vrijding alleen door de voorlichting en organisat ie van de 
massa's veroorzaakt kan worden, dat de organisatie de eerste 
voorwaarde voor een gemeenschappelijke actie is. 

lil 

Dit karakter van de beweging veranderde langzamerhand na 
den Fransch-Duitschen oorlog en hoofdzakelijk na de vreeselijke 
nede rlaag der Parijsche Commune. Duitsch lands overwinning 
en de politiek van Bismarck hadden een nieuw geschiedkundig 
feit in Europa geschapen, dat niet meer uit de wereld geruimd 
kon worden. Het ontstaan van een met alle machtsmiddelen 
uitgerusten militaristisch-burocratischen staat in het hartje van 
Europa, moest op de ontwikkeling van de algemeene reactie, 
die in dien tijd overal het hoofd opslak, een sterken invloed 
hebben, wat ook inderdaad het geval was. Het zwaartepunt 
va n de Europeesche arbeidersbeweging had zich van Frankrijk 
naar Duitschland verplaatst, en voerde hier tot (Ic- ontplooiïng 
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van de sociaal-democratische beweging, die in den loop van 
haar ontwikkeling ook de overige landen, afgezien van enkele 
uitzonderingen, besl issend beYnvlocddc. Zoo ontstond de nood
lottige periode, waarin Europa meer en meer aan een algemeenc 
militarisecring ten offer viel, die van Duitsch l<lnd uitging, ter
wijl aan den anderen kant door dell grocicndcn invloed der 
Duilsche sociaal-democratie de algemeene arbeidersbeweging 
langzamerhand in ccn bctrcurensw,lardigen toestand kwam. 

In de Romaanschc landen, waar de l inker vleugel van d .! 
internationale den sterksten invloed had, begon omstreek s 18ïO 
een woedende reactie. [n Frankrijk, waa r de beste en meest 
intell igente elemen ten van de arbeidersbeweging bij de wreede 
nederlaag hun dood gevonden hadden, of naar Nieuw-Kalcdoni~ 
gesiuurd werden om daar het rllstelooze en zorgvolle leven 
der ballingschap te proeven; in Frankrijk werden alle organi
saties der arbeid ersbeweging door de regeering onderdrukt en 
de revolutionaire pers verboden. Deze zelfde voorvallen her
haalden zich twee jaar later in Spanje, na dc bloedige onder
drukking van den kantonalen opstand en de o\'ergave van de 
Commune van C.ulagena. Oe geheelc arbeidersbeweging werd 
meedoogenloos onderdrukt en iedere openbare demonstra tie van 
de revolutionaire arbeiders voor jaren lang onmogelijk gemaakt. 
In Italie vervolgde men de leden der inlernati on;l le zoo erg, 
dat ze meer en meer naar de geheime org,U1isatie grepen, 
waartoe zij als Italianen door hun aanleg beter geschikt waren, 
dan de kameraden in andere 1' lIlden. 

Zoo verdween dus de anarch istische beweging, tengevolge 
van de ongehoo rde vervolgingen, die ze te verdragen h,'d, in 
de Romaansche landen j;l renlang uit de atmospheer van hel 
openbare leven en was gedwongen, zich in geheime verbindingen 
een toevluchtsoord te scheppen. 

Daar echter de periode der reactie l an~er duurde dan de 
meesten verondersteld hadden, lIam de beweging langzamerhand 
een geheel nieuwe psychologie :lan. Geheime bewegingen zijn 
wel in staat in hun beperkte kringen een buitengewoon hooge 
graad van opofferi ngsgezindheid en ontroerende toewijding van 
den enkel ing voor de revoluiionaire zaak te ontwikkelen , maar 
liet ontbreekt hun aan liet breede kontakt met de massa's van 
het volk, dat alleen in staal is, hun werk vruch tbaar te maken 
en op den duur levensvatbaar te houden. 

Zoo komt hel, dat de leden van zoo'n beweging onmerkbaar 
iedere juiste maatstaf voor de eigenlijke verschijnselen van hel 
werkelijke leven \'erliezen en de wensch bij hen de vader v<ln 
de gedachte wordt. In één woord, ze verliezen, zonder het 



zich zelf duidelijk bewust te zijn, hel begrip voor een massa
beweging. Dit eigenaardige on twikkelingsproces voltrekt zich 
dikwijls met een verrassende sne lheid, en is in slaat, een be
weging in enkele jaren ee n geheel ander aanzien te geven, 
verondersteld, dat de uiterlijke omstandigheden, d.w.z. de bl inde 
vervolgingen der regecr ingen, de onlplooiïng van de geheime 
organisa tie begunstigen. 

Het is duideli jk , dal, in perioden van algemeene reactie, als 
de regeering een beweging iedere openb,lre levensmogelijkheid 
afsnijdt, de geheime organis,ltie het eenige bestaande middel is 
om de beweging in " leven te houden. Maar als we dit feil 
erkennen, mogen we ons niet laten verleiden, om de niet uit Ie 
blijven gebreken van zoo'n organisatie te miskennen of ze lfs 
haar beleekenis te overschatten. 

Een geheime organisillie kan altijd slechts als een middel 
beschouwd worden, dat het gevaar van het oogenbHk noodig 
maakt, nooit zal ze echter in staat zijn een wezenlijke soci ale 
ommekeer krachtig voor te bereiden of zelfs in de rechte banen 
te leiden. Aan maatschappelijke veranderingen moe t steeds 
de breedste en meest intensieve propaganda vooruitgaan, pro
paganda onder de massa, die eerst van den geest der vernieu
wing bezield moet zijn, voor men deze in beweging kan zelten 
Maar ju ist dit onomstootelijk feit vergeet de enkeling maar al 
te makkelijk in de eigenaardige atmospheer van de gehe ime 
vereeniging. De verblindende invloed, uie zulke lichamen in 
het bijzonder op de meer tol het romaniische neigende jongere 
krachten der beweging uitoefenen, is een geweldige hinderpaal 
voor een duidelijk inzicht in de werkelijke verhoudingen en maakt 
velen blind voor de naakte werkelijkheid. Men ziet de dingen 
steeds in een soort van verheerlijking, niet zooals ze in waar
heid zijn, maar zooals men ze graag zien zou. 

De geheime organisaties van de oude Russische revoluti
onairen hebben ontzaglijk vee l gedaan, maar ze waren niette
lIIin niet in staai, met hun idee~n de massa's Ie winnen en moesten 
langz.lam \'erblocden. Eerst ioeu met de ontwikkeling va n de 
industrie in Rusland breede massa's der arbeiders en gedeeltelijk 
ook van de boeren voor de socia le ideei.!n gewonnen werden , 
was de beweging onoverwinne lijk. 

Bovendien echter ber~t eell geheime beweging nog een heele 
rij van groote bezwaren in zich, die met haar bestaan onver
mijdelijk verbonden zijn. Daartoe hoort in de eerste plaats 
haar voortdurende slri jd mei de wakende organen van den 
staat, die ali ijd en overal op de loer l iggen om sa menzweringen 
IC on tdekken, of, als het noodig is, door haar uitdagers zelf 
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deze in '( leven te roepen. Deze onafgebroken strijd, die de 
samenzweerders steeds tol nieuwe voorzorgsmaatregelen dwingt, 
verslindt niet slechts een nlilSSa energie. hij ontwikkelt op den 
duur. een gewoonweg ziekelijk wantrouwen in hen legen ieder· 
een, wat hUil zeer dikwijls tot een tweede natuur wordt. De 
verdenking sluipt overa l op vilten zolen rond, en heeft menig 
menschclllevCll voor alt ijd geruïneerd. 

Ik herinner slechts ,1al1 de zaak Peukcr, die nie t slechts den 
man zelf tol tragedie van zijn leven werd, maar die ook vele jaren 
achtereen verdee ldheid in de beweging bracht en haar krachten 
verlamde. liet is ook duidelijk, dal persoonlijke oncenighcden 
in een dergelijke beweging eell veel scherper en noodlottiger 
karakter moesten aannemen, omdat het veld van hun werk
zaamheid steeds zeer beperkt i s. 

" \.en herinnere zich de verbitterde kampen tusschen Barbes 
en Blanqui in de geheime organisaties onder de rege:ering van 
Louis Philippe, die de werkzaamheid van deze organisaties voor 
langen tijd Jam legden. 

Al deze verschijnselen geven aan de geheime beweging een 
heel bizonder stempel en hebben een zeer sterken inv loed op 
de geesteli jke geste ldheid van haar leden. Voor al les echter 
houden ze de geestelijke ontwikkeling van een beweging en 
haar scheppende vaardigheden legen, omdat de geheime orga
nisatie steeds gedwongen is haar vernietigende werking op den 
voorgrond V,ln haar werkzaamheid Ie pl,latsen. 

In een dergelijke periode van reactie en geheime verbindingen 
was de anarchistische beweging omstreeks 1870 getreden en 
" was vanzelfsprekend, dat ze zich aan den invloed van de 
nieuwe atmospheer niet geheel en al onttrekken kon . In den 
loop van eenige jaren raakte men er in de anarchistiselw 
kringen aan gewoon de samellzweerende werkzaamheden als 
een normalen toestand op te vatten en de geheime organisatie 
als een vanzelfsprekende voorwaarde van de anarchistisclH: 
beweging te zien.·) 

IV 

Evenals de anarchisten van deze periode de bcteekenis van 
de samenzweerende organisaties zeer overschat hebben, zoo 
kenden ze ook in den loop van den tijd de revoluiionaire daden 
van enkelingen een overdreven beteekenis IOc. Dit ging ten-

. ) Uier is t~n verdere uit~ c nz~ l1 illg van de I:chc; ", ~ organisat ie ats 
\'oor Nederland ru inder belangrijk w eggela ten. N. K. 
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slotIe zoo ver, dat vele van hen in de zoogenaamde "propaganda 
vall de daad", hel eigenlijke zwaarte punt van de beweging 
zagen. In perioden van hope loozc reactie en wrcedc ver
volgingen laten zich de gewelddadige daden van sommige harts
tochtel ijke karakters we l verslaan en verklaren. Hel waTelI 
overigens niet alleen anarchisten, d ie zulke daden in praktijk 
brachten, maar aanhangers van alle richtingen en partijen zonder 
uitzondering. Men kan zelfs rustig beweren, dat de anarchisten, 
vergeleken bij reactionaire verdedigers van de ind ividuecle 
terreur, kinderen geweest zijn. In ieder geval is dii zeker, dat 
zu lke daden op zich ze lf beschouwd mei het anarchisme niets 
gemeen hebbelI. Als mcnschcn, zooals alle andere, hebben 
zekere omstandigheden ook bi j enkele anarchisten daden uit
ge lokt, precies zooals dit bij menschen van andere ideeën
richtingen het geval geweest is. Alleen de vreeselijke vervol
gingen, waaraan de anarchisten in de verschillende landen 
blootgesteld waren, geven ons de verklaring, waarom men in 

. de anarchistische kringen in de genoemde \'reeselijke periode 
deze daden van enkelingen in hun beteekenis verschrik keli jk 
overschat heeft. 

De daden van enkelingen kunnen nooit als grondslag dienen 
va n een sociale beweging en zijn evenmin in staat een maat
schappelijk systeem te vera nderen. Ze kunnen enkele dragers 
van het bestaande stelsel voor een tijdlang schri k aanjagen , 
maar op het systeem zelf hebben ze geenerlei invloed. Overigens 
is dit ook /looit door anarch isten beweerd. Voor terroristische 
handelingen Zijn altijd slechts enkelen aangelegd en dit feit a llee n 
is het beste bewijs, dat men op deze geen beweging kan bouwen 
Maatschappe lijke veranderingen worden slechts door massale 
bewegingen veroorzaakt. Dil hebben de anarchisten van de eerste 
periode goed begrepen, om deze reden legden ze het zwaartepunt 
van hun werkzaamheid op de propaganda onder de massaas en 
probeerden ze samen te vatten in economische vereenigingen en 
sociale studiegroepen. Pas toen deze propaganda door de steeds 
groeiende reactie onmogelijk werd en de anarchistische bewe
ging door de machthebbers in de ban gedaan werd, ontwikkelde 
zich in hen de nieuwe tendenz, waarvan wc gesproken hebben. 

Onder de heerschappi j van de Socialislenwet in Duitschland 
ontplooide de anarchistische beweging een werkzaamheid, die 
zich hoofdzakelijk tot de geheime verbreiding der in hel buiten
land verschenen kr,1nten- en brochure-literatuur beperk te. 
Anarchistische organen, als de Most'schc ~ Vrijheid" en de e\'en
ee ns in Ncw Vork uitgegeven ~Anarchist", vooral echter de 
Londenschc ~Autonoll1je" werden over de Belgische en 1-101-
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landschc grens gesmokkeld en in Duilschland ingevoerd. De 
verbreiding van deze literatuur was met ongcloofelijke offers 
verbonden, en de kameraden, die den speurhonden in handen 
vie len, werden bijna zonder uitzondering met tuchthuis gestraft. 
leer sterk was de beweging nooit, want ze had immers met 
ontzaglijke moeilijkheden te kampen en nict alleen met de ver
')'o lgingen van de regeering, maar daarbij moest ze nog de 
gehate aam'allcn der sociaal-democratische lciders, die voor 
geen laster terugschrikten, ondergaan. 

Zoo beschuldigde Wilhelm Liebknecht b.v. August Reinsdorf 
nog in dienst van de politi~ tc staan, toen de laatste a l Icr 
,;lood veroordeeld was. 

Er bestonden groepen in Berlijn, Hamburg, Hannover, Halle, 
Magdeburg en verschillende steden aan den Rijn en in Zuid· 
Duitschland. 

De meeste leden waren jonge idealisten, die h(!! anarchisme 
meer met het gevoel dan met het verstand aanhinge n. 

Dat was overigens niet verwonderlijk, omdat de anarchistische 
literatuur, voor ZQ:)ver ze in het Duitsch verschenen was, niet 
heel veel bood. Behalve Bakoenins "God en de Staat", 
waren er slechts weinige brochures van Kropotkin, Most en 
Peukert. Ook mag niet verzwegen worden, dat op ons jongo 
kerels de groote woorden van Most, destijds een grooteren in
druk maakten dan de zakelijke verhandelingen va n Kropotkine , 
Psychologisch is dit gemakke lijk te begrijpen. In een land, 
waarin ieder vrij en openlijk woord streng verboden was, moesten 
vanzelfsprekend de radicaal ste uitdrukkingen de grootste werking 
uitoefenen, al stak er dan ook verder niet veel die ps in. 

Me! den val van de socialistenwel in 189::1 ondergi ng ook de 
anarchisti sche beweging in Duitschland een diepgaande veran
dering, die zich cchter slechts langzamerhand doorzette. De 
oppositie in de sociaaldemocratie, die reeds in de laatste dagen 
van de SOCÎalistenwe! sterk naar voren getreden was, werd nu 
openbaar en streed tegen de oude partijleiders. Deze weer pra
beerden de zoogenaamde ~jongen" op iedere manier 't zwijger'l 
op te leggen en als hun dit niet gelukte, bereidden ze heef 
duidelijk een splitsing voor. Zoo kwam het, dat de woord
voerders van de oppositie op den partijdag in Erfurl uitgeslotenl 
werden. Ze stichten nu een nieuwe organisatie, "de partij der. 
onafhankelijke socialisten" en schepten zich in de Berlijnschè 
"Socia list" een eigen orgaan. 

Deze gebeurtenissen gaven ook aan de anarchisten de moge
lijkheid hun id eecn in 't openbaar te verkondigen. 

Ilm, /tttbeurde voor 't eerst in Berlijn, waar de eerste openbare 
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vergaderingen plaats vonden. T wee jaar late r probeerde men 
zelfs hel anarchisme in Duitschland een eigen orgaan te geven, 
maar de "Arbcitcrzcitung", die zich orgaan van de Duitschc 
anarchisten noemde, en die in November 1893 in Berlijn ver
schi jnen zou, werd dadelijk dOOf de rcgccring in bc::; lag genomen. 

De heele oplaag van het eerste nummer, afgeZien van heel 
cnkele exemplaren viel de politie in handen. ' Echter ont
wikkelde zich de nSocialist" meer en meer in de richting van 
hel anarchisme; tot eindeliik onder de rcd,lelie van Guslav 
Landauer een splitsing in hel leger der socialisten plaats vond 
en de graale meerderheid van de organisatie zich \'oor het 
anarchisme verklaarde. Van toe n af werd ook de "Socialist" 
zuiver anarchistisch. Toen , in de eersie helft der negentiger jaren, 
was misschien de mogelijkheid daar geweest, de verschillende 
anarchistische groepen in Du itschland organisatorisch samen te 
va tten en zoo de grondslag voor een gezonde en levenskrach
tige beweging te leggen. 

Bij een deel der Duilsche anarchisten bestond werkel ijk deze 
bedoeling. Maar juist in dezen lijd begonnen de innerlijke 
weeën, die de jonge beweging jaren lang doorsidderden. Een 
ware vloed van zeer verschillende idee~n brak over de nieuwe 
anarchistische beweging los en voerde tot een heillooze ver
warring der geesten . Als de beweging de mogelijkheid gegeven 
ware, zich eenige jaren ongestoord in 'I openbaar te ontwikkelen 
en geestelijk te vestigen, dan hadden vele van de ideeën, waarmee 
ze toen bekend werd, slechts cr toe kunnen bijdragen om hare 
geestelijke ontwikkeling te bevorderen en haar te bevruchten. 
Ongelukkig bevond ze zich niet in deze gelukkige positie.lntegen
dee l, den meesten van haar toenmaligen ,wnh:mgers ontbrak de 
geestelijke rijpheid,die ze alleen in staat stellen kon, om alle nieuwe 
gedachten, die zoo plotseling op hen toestormden, te kunnen 
onderzoeken en kritisch naar waarde IC sc halt en. 

Negen en negent ig procent van de toenmalige anarchisten in 
Duitschland hadden vall de oorspronkelijke anarchistische bewe
ging en haar sireven absoluut geen begrip. Door bemiddeling van 
de in het buiienland verschenen anarchistisch e bladen en brochures 
waren ze oppervlakki g bekend gewo(den met een bepaalde phase 
van de beweg ing, maar de toestanden, die toi dezeunieuwell vorm 
van de beweging geleid hadden, waren hUil volkomen onbekend. 
Die kameraden , die nog de "onderaardsclle" (geheime) periode van 
de beweging in Duitsc hland hadden meegema akt, waren zonde r uit
zondering aanhangers va n het kOlllmllnistische anarchisme. *) 

.) Naar men wcel noemde zich IJ. ,' . Kro potk in kommunistisdl anarchist, 
DOlllcia Nicuwenh"is soçiaal-anarchis l. wat he l z ~!fd e is. Vert . 
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Van ccn andere richting wist men voor dien tijd niets. In 1891 
verscheen de bekende roman . De Anarchisten" van )olm Henry 
Mackay in Zürich. 

Het bock veroorzaakte in de anarchistische kringen van Duitsch
la nd veel opzi en, ofschoon de theoretische basis uiterst zwak 
en betwistbaar was. Er ontstonden einde loozc uiteenzettingen 
in de groepsvergaderingen en discussie.wonden over de vraag: 
kommunistisch of individueel anarchisme, en niet weinigen 
kwamen tot de overtuiging, dat het z.g.n. individualisme den 
cigenlijl<en gedach tcnga ngvall helanlfchisme in zich belichaamde, 
volgden Macka)" zelfs zoo vcr , dat ze de kommunistisch
anarchistische richting geheel en al hel recht ontzegden, zich 
anarch istisch te noemen. 

Een jaar later verscheen in de Universal- bibliotheek van 
Reclam een nieuwe druk van Stirner's werk ~De enkeling en 
zijn eigendom", dat bijna geheel in vergetelhe id geraakt was. 
(Een tweede druk van 't bock, die in 1882 verschenen is, vond 
bi jna geen noemenswaardige verbreiding en was in anarchistische 
kringen geheel onbekend). Voor de Duitsche anarch istische 
beweging was hel verschilnen van dit zeldzame bock een ge
beurtenis 1 Heel weinigen hadden natuurlijk een idee van den 
tijd ende omstandigheden, waaronder Stirner 's boek ontstaan was. 
Al de groote kampen van de periode van 1848 waren al lang 
vergeten, en zoo was het heel begrijpelijk, dat ve len die 't boek 
nu mei geeuwhonger verslonden, de scherpe polem ische uit
vallen van 'I boek heelemaa l niet o f slechts heel gebrekkig uit 
wisten te leggen. Dit i s makkelijk te begrijpen, want van de 
l iteratuur, die sindsdien ontstaan is, en die ons dezen verren 
tijd weer geeste lijk nader bracht, bestond in deze periode nog 
geen spoor. Zoo werd dan Stirner's werk voor velen een open
baring: tol een soort laatste waarheid, die nie t meer overtroffen 
kon worden. Ofschoon he t als een paradox klinken mag, dit 
k lassieke werk der negaties, dal wel in dezen vorm in de 
literatuur niet meer zijn gelijke vinden kan, werd velen 
anarchisten van dien tijd, lOl een nieuwe bijbel, die Ellen com
mentarieerde en verklaarde. En aan commentatoren ontbrak het 
helaas niet! Het schijnt mij de tragedie van alle groole geesten, 
of mi sschien van den geest in 't algemeen te zijn, dat juist de 
grootste leeghoofden en kletsers zich ge roepen voelen als hun 
apostels op ie ircden. Bij Stirncr ell Nietzsche was dit in zeer 
sterke ma te het geval, en dit hebben ze werkelijk niet verdiend. 
In vele anarchisiische groepen waren toenmaals zulke Stirner
cornrnentaiorcn, die steeds hun uit ' t hoofd ge leerd lesje van dç 
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.Egokralie"·), wat ze ook daa ronder verstonden, ten beste gaven 
en iedere verstandige arbeid onmogelijk maakten. Dat wil 
zeggen, in iedere groep kon natuurlijk altijd maar één van dele 
l ichten huiShouden, omdat hij aJl en tijd VOOf zich noodig had 
en als toevalligerwij s eens in zoo'n kring een dergelijke groot
heid Opduik Ie , dan voerde dit onherroepelijk lot stich ting van 
een nieuwe groep. 

Deze lieden bestreden principieel iedere organisatorische 
werkzaamheid en keken l11et souvcrcinc minachting op de "grootc 
kudde" neer. Men vergal zelfs, dat Slirner zelf de organisatie 
tol op zekere hoogte verdedigd had, toen hij van zijn "vereen i
gingen der egoïsten" sprak. Ik heb met verschi llende va n deze 
.vaslberadenen" kennis gemaakt, die er steeds op loerde n, hun 
banale uitdrukkingen van ~kuddevee" en van ~ mass:lïdio ti sll1 e" 

aan den man te brengen; maar de ervaring heeft me ge leerd, 
dat het meerendcel van deze zonderlinge heiligen steed s Ol/der 
het normale moreele pei l van de n gewonen mensch stond en 
dat voor de meesten va n he n he t motto "omlwogtotde massa", 
nog zoo kwaad niet geweest zou zijn. Zoo stond het ook met 
de .autoriteilen- zoekerij" door deze lieden. Ze lagen steeds op 
den loer, om den één of anderen .autoriteit" in de beweging 
ten val te brengen, maar in den regel waren ze zelf de onver
draagzaamste menschen, die men zich voorstellen kon, en van 
een nietsontziend , zelfs ziekelijk "h un-zin-wil1en-hebben" ven'uld, 
dat op den duur ieder samenwerken met hen onmogelijk maakte. 

Maar dit waren niet de eenige nieuwe inwerkingen op de 
jonge beweging, ofschoon ze zonder twijfel den meest nood
lottigen invloed op de toenma lige on twikkeling uitgeoefend 
hebben. In 1892 verscheen Or. Benedikt Friedllinder's zeer 
lezenswaardige geschrift "Het vrijheidslievende socialiSme in 
tegenstelling tot de staatsknechtschap van de Marxisten", dat 
den anarchisten van dien lijd weer het le\'enswerk van Diih ring 
in de gedachte bracht, dat den meesten der jongeren eveneens 
onbekend was. Daardoor werden vete anarchisten bewogen, 
zich o p de studie van de Diihringsche werken toe te leggen, 
vooral, toen de nieuwe richting in 't jaar 1 89~ in Berlijn haM 
eigen orgaan ,.De moderne volksgeest" uitgaf, da t haar vcroor
loofde, haar ideeën intensievcr Ic propagee ren. 

Bovendien oefende de beweging van Th eodor Herlzk;l's Vrij
land op de anarchistischc beweging van dien tijd een niet Ic 
onderschatten invloed uit. Zijn werken "Vrijland", "Een Heis 
naar Vrijland" enz. werden in de kringen der Duitsche anar
chisten veel gelezen en in de .. Socialist" dikwijls besproken. 

~) _ Oe heerschappij van het Ik . Vef!. 
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In 1894 gaf Dr. Bruno Wille zijn werk "Phitosophic van de 
bevrijding door het zui\'cre middel" uit , dat eveneens lot groote 
uiteenzettingen aanleiding gaf en vooral weer de vraag van de 
iHlnwcnding van "geweld als tak tisch sirijdmiddcl 0l) den 
voorgrond plaatste, welke Will e natuurlijk principieel verwicrl>, 

Er kon hier nog over versc hillende andere dingen gesproken 
worden, die op de ontwikkeling van de anarchistische beweging 
in Duitschland een meeT of minder sterken inv loed uitgeoefend 
hebben, maar hel is \'oldocndc, de voo rnaa mste st roomingen 
Ic noemen. Wc herhalen nog eens, dat al de nieuwe idcc(!n 
die in deze periode van alle kanten op de jonge beweging in
stormden, deze in ' I algemeen slechts bevorderd zoude n hebben, 
als ze den noodigen tijd gehad had, zich geestelijk te vestigen 
en zich een bepaalden grondslag voor werkzaamheid Ie scheppen. 
Daar dil echter helaas niet het geva l was, zoo werkten al de 
nieuwe invloeden als springstof op de jonge beweging in en 
verdeelde ze innerlijk steeds meer. De redactie van de ~Soc i alist", 
die in Landauereen uitstekenden vertegenwoordigergevollden had, 
gaf zich de grootste moeite de beweging innerlijk op te helderen 
en te verzamelen, maar dit werk was niet gemakkelijk en werd 
nog verzwaard door de ongehoorde vervolgingen waaraan de 
beweging in dien tijd onderworpen was. De aanslagen van 
Ravachol Vaillant, Henri Palla s en anderen, die in Fmnkrijk en 
Spanje plaats vonden, hadden de Duitsche politie eenvoudig 
op hol gebrach t en ze tot een wilden Jacht op anarchisten 
geYnspireerd. Oe vervolgingen vielen op de beweging neer en 
richtten zich hoofdzîl kc lijk tegen de uitgevers van de "Social ist", 
die men ieder geval ten val wou brengen . 

In den korten tijd van haar beslaan van November 1891 tot 
Januari 1895 waren niet minder dan 17 verantwoordelijke redac
teuren aangeklaa gd, en met uit zondering \'an twee, die naar 
" buiten land vluchtten, veroordeeld. Toen dit alles nie t hielp, 
deed men de wetten zelfs geweld aan om de gehate bladen hel 
le\'ensl icht uit te blazen, wat dan ook werkelijk gelukte. 

v 

De uitgevers va n de ~Socia[ist " hadden eerst het plan, het 
blad in 'I buitenland verder te laten verschijnen, maar na een 
onderbreking van 7 maanden gelukte het hun het blad toch weer 
in Berlijn als: ~Nieuwe I~eeks" uit IC geven. Oe nieuwe wSOCili list" 
had den brutalen 10011 van zijn eerste jaren ingeboet en hield 
zich nu bijna uitslui tend bezig lIlet zuiver theoretische uiteen
zetlin"en, waarbij niet ve rzwegen lIlag worden, dat ze op dit 
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gebied vaak voort(cffclijks voortgebracht heeft. Als voorbeeld 
wil len wij hief a<lnhalcn de voortreffelijke \'crhanddingcn over 
het Marxisme en vooral de kritische anal)se, die de materi· 
a listische opvatting \'a l1 de geschiedenis daar onderging. Alleen 
de artikelen van Dr. Eugell Heinrjch Scllm:tl, Ladisluus Oum · 
plowÎcz, Benedikt Fricd/änder, ET/mo lVille, Olllmerhom, Bil/de 
enz ., zoo goed ze ook op zich zelf beschouwd mochten zijn, 
waren niet in overeenstemming met de behoeften van de anar
chistische arbeiders, die voor 'I grootste deel I'cel tc ongeschoold 
waren om den gcdachtcng<1ng de r zuiver intellectucelen tc kunnen 
volgen. Zoo ontstond langzamerhand een grootc ontstemmming 
in de Bcrlijnsc he beweRing, die langzamerhand ook op andere 
steden overging. De redacteuren van den "Socialist" begrepen 
zelf, dat in dit opzicht iets gebeuren moest om de steed s 
scherpere tegenstellingen uit den weg te ruimen, en zoo stichtte 
men in 1896 den "Armen KonTad", om zoo IC zeggen een populair 
supplement bij den "Socialist". De nieuwe kr,mt, die onder 
redactie van A. Weidner verscheen, was ook zeer goed verzorgd, 
maar ze was veel te klein VlUl fo rmaat, en daardoor kon ze 
ook niet hel tek ort aanvullen, waa rvoor ze in 't leven geroepen 
was. Bovend ien waren de innerlijke oneuligheden, die de 
schrijfwijze van den "50cidli51" \'eroorzaakt hadden, reeds veel 
te ver gegaaan. Wel had tIIen met eell beetje goeden wil ook 
toen nog een versiandiger overeenkomst kunnen treffen, die 
de geheele beweging ten goede gekomen zou zijn, maar in 
Duitschland, waar dergelijke st rijd alt ijd een hatelijker karakter 
aangenomen heeft da n elders, schijnt dit ten eenenmale onmo~ 
gelijk te zijn . 

Zoo ontstond dan in 1897 uit den kring der lIIet de schrijfwijze 
van den "Socialist" ontevredene elementen een nieu w anar~ 

chistisch orgaan "Nieuw Leven" betiteld . Maar zulke uitgaven 
moeten ook nog wm eell ander gezichtspunt uit naar waard e 
geschai worden. Zonder iwi jfel bevonden zich onderde toe nma~ 
lige anarchisten in Duitschland voor een goed deel elementen, die 
men veeleer als verergerde sociaal~democraten . dan als werke~ 
lijkt a narchisten aanziell kon. Dat voor deze kameraden de 
~Socialist" niet goed als orgaan geschikt was, ligt \'oor de hand. 
Toch is er ook nog een andere oorzaak, die in dezen weder~ 
keerigen stnjd' tusschen anarchisten en anarchisten een Tol speelde 
en misschien van meer beteekenis is geweest. Een dee l der 
anarchistische arbeiders voelde namelijk inslincticf, dat de plaa ts, 
die de "Socialist" ingenomen had, hen meeT en meer van ~~e 
a rbe iders verWijderde, want een aanmerkelijk deel van ZI!1I 
medewerkers had zich werkelijk in ideeën verloren dIe 
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wildvreemd tegenover hel werkelijke leven mei zijn dagelljkschc 
moeiten stonden. Men voelde, hoc hel innerlijke kontacl met de 
atgemccnc arbeidersbeweging verloren ging en zag daarin den 
misstand, die de verdere ontwikkeling der beweging alleen schade 
kon toebrengen. Zulke dingen voelt de gewone arbeider in den 
regel veel fijner en intensiever dan de inlellcclucc lc, ofschoon 
hi j niet al tijd de bekwaamheid bezit, zijn gevoelens de juiste 
uitdrukk ing tc geven. Het mecrcndccl der Ouitschc kameraden 
streefde naar ccn anarchistische arbeidersbeweging en ze 
voelden instinctief, dat ecn tc eenzijdige bctooning van zuiver 
abstracte theorie!;'!" O\'('r de onbeperkte souycrcinitcit van het 
indi\'idu en dergelijke, waarmee men zich al hel moge lijke en 
onmogelijke voorstellen kon, de beweging onder de massaas 
dood en en haar zelf loi sekle verstarren moest. Deze beweeg
grond kan wel menigeen toendertijd daartoe verleid hebben 
een plaats tegen den ~Social i st" in te nemen, en andere wegen 
te gaan. Dat men daarbij een man als Gustav Landauer bitter 
onrecht gedaan heeft, is zoowel van zuiver menschelijk stand
punt uit, als ook in 't belang der beweging diep betreurens
waardig geweest. Een bl ik in zijn heerlijken ~Oproep tot het 
Socialisme" is genoeg, om in te zien, dat juist Landauer een 
der weinigen in Duitschland geweest is, die het socia le wezen 
van het anarchisme 't diepst begrepen hebben. Maar precies 
zoo onrechtvaardig zou het zijn, als men alles in dezen strijd 
uitsluitend op persoonlijke hatelijkheden of geestelijke bekrom
penheid terugvoeren wou, ofschoon in een dergelijken st rijd ook 
zulke dingen helaas nooit uit te schakelen zijn. 

I-Iet was hun gezonde zin, die vele ana rchist ische arbeiders 
ertoe dreef, naar een echie verbinding va n het anarchisme met 
de arbeidersbeweging te streven. Misschien gebeurde dit bij 
velen meer instinktief dan bewust. Men voelde wel de innerli jke 
noodwendigheid, maar men zag den weg niet duidelijk dien men 
inslaan zou. Oe tusschenperiode . Nieuw Leven" was zeker 
niet de ju iste weg geweest, maar toch heeft ze de innerlijke 
opkJaring verhaast. En een dergelijke " opk laring" heeft plaats 
gevonden in de rijen van de ouitsche anarchisten, die wel iswaar 
sterk beïnvloed werd, door de gebeurtenissen in de anarchisti
sche beweging in 't bu itenl,md. [n Frankrijk ontwikkelde zich 
de syndica l istische beweging met verra sschende snelheid. Vele 
actieve anarchisten streden mei alle energie in de nieuwe be
weging, namen deel aan haar talrijke kampen.·) Oe zin voor 
een revolutionaire massabeweging had zich weer krachtig om-

0) Zi ~ Kropotkin, SyndJcaUsmf ~ n Anarchisme. V~rI. 
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hoog gewerkt, nadat hij in " tijdvak van de uitzondcringswetfcn 
zoo lang als dood geweest was. De groalc idee van dcalgc
meenc werkstaking begon in de Romaanschc landen de milssaas 
te bezielen, en onder den invloed van den geweldigen afbei
derss trijd, die in de eerste jaren van deze eeuw Spanje, Itali~, 

Frankrijk , het Franschc Zwitserland , Holland, Hongarije en andere 
landen doorsidderde, begon ook voor de anarchistische be
weging een nieuwe Ilhasc van haar ontwikkeling, die ze weer 
nader bracht tot haar oudere voorvechters. 

In Januari 1904 begon in Berlijn "De vrije Arbeider" tc vcr
sChijnen, welks uitgevers zich geheel en al op " standpunt der 
revolutionaire massa beweging plaatsten en de algemeene werk
staking en de direkte actie propageerden . Een energieke poging 
in dezelfde richting werd reeds eerder door Rudolf Lange en 
eenige andere kameraden gedaan, die tot dit doel de "Anarchist" 
uitgaven. Maar op het oogenblik, waarop men zich op 't stand
punt der revolutionaire massabeweging plaatste, was ook de 
vraag der organisa1ie weer acuut geworden. Daadwerkelijk 
was Rudolf Lange steeds één der vastberadenste voorvechters 
van een anarchistische organisatie in grooleren omvang geweest 
en had juist door zijn bepaald opkomen voor deze gedachte 
meer als eens den tegenspraak van een groot dee l der Duit
sche kameraden opgewekt. Toen de Mannheimer conferentie 
de r Anarchistische fede ratie van Duifsch land (1907) bepaalde 
richtlijnen in dezen zin uitgewerkt en aangenomen had, toen 
riepen deze besluiten, zooals niet anders te verwachten was, 
talrijke protesten in de anarchistische beweging van Duitschland 
IC voorschijn, waarbij natuurli jk het oude wachtwoord van de 
~on beperkte autonomie van het eigengerechtigde individu" geen 
kleine rol speelde. 

Dezelfde verschijnselen speelden zich in meer of minder over
eenstemmende vorm bijna overal af; het ging juist om vragen, 
die overal dezelfde werkingen te voorschijn moesten roepen. 
Zeer aanschouwelijk heeft de bekende Hollandsche anarchist 
Christiaan Cornelissen dezen ioestand der dingen in Zijn inte
ressante studie "Over de evolutie van hel anarchisme" geschil
derd, waarin hij zijn meening aldus weergeeft: 

"In verschillende moderne landen heeft zich het anarchisme 
in de arbeidersvereenigingen pr,1 ktisch eerst baan gebroken 
als oppositie tegen de gecentraliseerde en gedisciplineerde soci
aal-democratie . En al te lichl viel deze opposilie - zooals dil 
altijd bij oppositie~bewegingen het geval is - in 'I andere uiterste. 
Naast den invloed van de literaire en kunstelemenlen heeft 
dil veel cr toe bijgedragen het individualisme een zekeren steun 



Ic ge\'en en zelfs hier en daar de desorganisatie in de be weging 
in te voeren, Voor.1l in 't begin der negentiger jaren, ten tijde, dat 
de zoog-enaamde individueele actie in Frankrijk tot versch illende 
bomaanvallen leidde, heeft daar en in Italië, Du itSChland, Holland, 
Bohemen enz" de individeeele kritiek voor 't eerst den vorm 
der orga nisatie, later Gok de organisatie als zoodanig aangevallen, 
In de vakvereenigingell openb;wrde zich de individualistische geest 
de r desorganisatie, doordat in de dikwijls pas nieuw opgerichte 
vcreenigingen van 't begin af de vwag op de agenda kwam, 
of niet ieder reglement, ieder bestuur, den kiem \:an een nieuwe 
hee rschappij met zich bracht, Niet te\'reden daarmee, de mis· 
bruiken der organisatie te kritisee ren, en om <llle middelen aan 
te wenden, om te \'e rhinderen, dat de bestuursleden in de 
arbeidersvereenigingen te \'eel macht in handen kregen . zij, die 
toch in principe alleen de ge\'olmachtigden va n de leden waren, 
begonnen de individua listen spoedig de organ isat ie zelf te be· 
strijden, altijd droom end van nieuwe ~t irannen" ook daar, waar 
hel om de regeling van de eell\'oud igste ve reenigingsz.1ken ging, 
Ook daar werden woorden zooals de liranniseering van de 
minderheid door de meerderheid en de onderdrukking van de 
individue ele vrijheid, als schablonen gebruikt. Maar de individ u· 
alistj~che kril iek overzag di!arbij het ge\'aar, dat in de arbeiders
organ isa tie bi j volkomen afwezigheid \'an iedere reglementeering 
de persoonlijk e autoritei t en zelfs de diktatuur va n energieke 
personen zich des te gemakkelijker kan doen gelden, juisi 
zooa ls in de oude maatschappij, die men bestreed, 

Meer nog als in de vakorganisaties vond in de overgangs· 
periode, waarO\'cr wij s preken, dit individullisme bij\ a l in de 
studie· en agitatiegroepen, die zich direct tegenover de sociaal
democra tische vereenigingen stelden. He t is l)aS een ige ja ren 
gel eden, da t men in verschillende landen prOblemen besprak a ls 
de volgende : of het in de revolutionaire groe pen niet een erge 
inbreuk op de vrijheid van het indh'idu was, Ie stemmen en 
besluiten te nemen ? Of het wel geoorloofd was, de leden van 
deze groepen te verzoeken, regelmatig hun geldelijke bi jdragen 
aan de groepskas af te dragen? Of lIIen wel het recht had in 
de groepen een voorziuer te kiezen die toeziet wie 0111 'I woord 
\'raagt, of een secretaris, en vooral ook een pen ningmeester, welke 
atle veran twoo rdelijk zijn tegenover alle leden? Dat zouden loch 
weer nieuwe heerschers zijn, precies zooals bi j de sociaal·de· 
mocratie? Eli bo\'endien, wat de verantwoordelijkheid betreft, 
he l souvereine individu was alleen zich zelf verantwoording 
verschuldigd, Men gc loove niet, dat dil overdreven is, Hel 
gaat hier 0111 verschijnselen, die internationaal voorkwamen, Nog 



op hel internationaa l re\'olutionair congres in Londen (1896), 
WtlS cr onder de aanwezigen een verstokte Stirneriaall, 
die bij ieder besluit , dat de anderen nemen wilden, riep: maar 
een besluit, een resolutie t Ik wil geen beslui t, ik karn niet 
hierheen om met anderen verdr.1gen te sluiten . Ik wenscll slechts 
mezelf te blIjven. Maar toen had toch reeds de kOlOmunis tische 
richting de overhand en den tegenstander werd toegeroepen: 
"Dat had je toch ook thuis kunnen doen : je zelf blijven! je hoefde 
niet hierheen te karnen om ons daarmee Ic ver\"elen." 

Ik heb Cornelissen daarom zoo uitvoerig geciteerd, omdat 
hij met zijn beschouwingen den spijker op den kop geslagen 
hee ft en de dingen precies zoo ervaren heeft, als ik zelf. 
Ol'erigens is de geest van tocn ook nu nog niet gehee l 
uit de anarchistische beweging van Uuitschland verdwenen en 
spookt nog steeds hier en dllar in de hoofden van menschen, 
die zich graag met leeg:e woorden begoochelen en aan wie het 
nu eenmaal niet gegeven is, tot het wezen der begrippen doo r te 
dringen. Zulke menschen kie l'en steeds llan de uiterlijke I'ormen 
der dingen, daar ze door een grootc woordenmassa overvallen 
zijn, die hun de beelden I'an hun fantasie steeds a iS 
de reecIc werkelijkheid I'Ó6rtool·ert. Ik herinner slechts aan he l 
vlugschrift, dal het Keulsehe P. A. S. met betrekking tol 
het laatste syndicalistencongres heeft uitgegeven. Deze lfde 
zucht, overal de autoriteit te zien, dezelfde oude wachtwoorden, 
waaraan de ervaringen van den tijd spoorloos voorbij geg-aan 
zijn. Slechts ~én ding is I'eranderd. ! let blaadje is onderleekend : 
"der Vorgeschobcne" (de op den voorgrond gescho\'ene). Dit 
is inderdaad iets nieuws. Want dal cr in een zoo doorluchtig 
gezelschap van souvereine individ uen ook nog zulke bestaan 
konden, daarvan llad men vroeger zeker nie t kunnen droomen. 
Overigens is alles verleden, spookgeroep I'an middernacht, dat 
bij 't,aanbreken van 't eerste morgenuur weer in 'I graf verzinkt. 

Zoodra de anarchistische beweging zich weer op de actie 
der massaas toelegde, zooals haar groote voorvechters in den tijd 
van de eerste internationale, moest oo k de \'Taag van de organ i. 
salie weer op den voorgrond komen. En het was hoofdzakeli jk 
deze vraag, die tot de bijeenroeping van het internatiOnal! ! 
anarchistellcongres in Amsterdam 09(7) en tot de stiChting I'an 
de anarchistische internaiionale leidde. D~ Fransche kameraad 
Dunois opende het punt Anarchisme en Organisatie met een 
korte uiteenzetting, waarin hij den nadruk legde op hel sodale 
karakter van de anarchistische idee en verklaarde, dat hel anar· 
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chisme niel individualist isch, maar federatief was, dat men het 
als federatief op alle gebieden defln ieercn kon. 

In hel debat spraken zich alle kamer,ldcn mei uitzondering 
van den Hollandsehen individualist Croisct voor de noodwendig
heid van ecn organisatie uil; ook onze oude kameraad Errico 
Malalesla , die altijd een onvermoeid voorvechter van de orga
nisatie-gedachte geweest is. 

~H oedcn wij ons voor de verkeerde opvatting - zei Malalesla -
dal de afwezigheid van iedere organisatie een garantie voor de 
vri jheid is. De naakte feiten bewijzen ons hel tegendeel. 
Daarvoor slechts één voorbeeld. Er beSlaan in Frankrijk anar
chist isc he ti jdschriften, die niet orgaan van een vereeniging zijn . 
maar hun kolommen zijn voor ieder gesloten, wiens idee!!n, slijl, 
of persoon het ongeluk hebben den uitgevers niet aan Ic staan. 
In dit geval Zijn alzoo enkele personen \'eel grootere machts· 
bevoegdheden in de hand gegeven om de meeningsvrijheid van 
anderen te bepe rken, dan dit bij een blad, dat door een orga· 
nisatie uitgegeven wordt, ooit gebeuren kan. Men spreekt zeer 
veel val! autoriteit. Laten we ons eerst eens bewust worden, 
wat we daaronder moeten verstaan. Geen twijfel: tegen de 
autoriteit, die in den staat be lichaamd is en die slechts het doel 
beoogt, de slaverni j in den schoot van de maatschappi j staande 
te houden, staan we op uit 't diepst va n ons hart en zullen 
het steeds doen. Maar aan een enkel mOfeele autoriteit, die 
aan de ervaring, het intellect of het tal :! nt zijn oorsprong te 
danken heeft, zal geen enkele anarchist zijn respect onthouden. 

Het is een groote fout om de aanhangers van de organisatie, de 
federalisten, van autoriteit te betichten en het is een even zoo 
grootc fout te gelooven, dal de zoogenaamde tegenstanders 
van de organisatie, de individualisten zich vrijwillig tot de isolatie 
van alle anderen veroordeelen zouden. Mijn meening is, da t 
de strijd tu sschen de ind ividualisten en de aanhangers van 
de organisa tie alleen om leege woorden gaat, die voor de 
praktische feiten niet bestaan kunnen. 

In Italië komt het dikwijls voor, dat de individualisten geor· 
gan iseerd zijn, ondanks hun verwerping van de organ isatie .), 
zooa Is menig voorvechter van de organisatie; haar niet practisch 
steunen, ofschoon den nadruk leggen op haar noodwendigheid. 
Ook vindt men dikwijls juist in die groepen, die steeds met 
zoo'u groot lawaai over de vrijheid van het ind ividu spreken, 
meer werkelijke heerschappij dan in de vcreenigingen, die men 
gewoonlijk voor autoritair uitmaakt, omda t ze een bestuur hebben 

0) Ook In Holland! Verl. 

• 
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of besluiten nemen. Genoeg holle woorden, wenden wij ons tot 
de praktische daden. Woorden scheiden, de actie vcrccnigt. 
Hel is tiid . dat wij onze krachten o rganisatorisch samenvallen 
om een werkzamen invloed op de sociale ge beurte nissen tc 
kunnen uitoefenen."·) 

In dezen zin nam het congres meerdere resoluties aan en 
slichtte ecn internationaa l bureau, dal de ,'crbinding lusschcn 
de verschillende landelijke organisaties lot stand zou brenge n. 

Het tweede congres der anarchistisc he internati onale, dal in 
den zomer va n 1914 in Londen gehouden zou worden, en voor 
welk zich reeds afgevaardigde n uit 2\ verschillende landen va n 
Europa en Amerika aangemeld hadden, werd door 'I ui tbreken 
van den wereldoorlog verhinderd en de 5 leden van het burea u 
werden naar alle landen verspreid. U ) 

Nu ligt het eerste deel van een gigantische cataSlrophe achIer 
ons, wat ons het tweede brengen za l is nog nie t vooruil te zien 
en kan slechts in vage omtrekken - benaderend gezien worden. 
Ve rsch rikkelijke problemen hoopen zich voor ons op en wachten 
op hare oplossing. De anarchistische beweging va n alle landen 
heeft door den oorlog zwaar geleden en men begrijpt, dat de 
kameraden in de verschillende landen zich de grootste inspan
ningen getroosten moesten, om de verstrooide krachten 
weer te verzamelen en weer lot actie geschikt te maken. En 
overal begrijpt men nu, dat de anarchistische beweging een 
organisatorischen grondslag nood ig heeft , als ze in den grooten 
stri jd, die ons te wachten slaal, staande zal blijve n en niet de 
staatssocialisten der één of andere richling de lachende erfge
namen van ons werk en offervaardigheid zullen wordtn. Rusland 
heeft ons in di t opzicht een waarschuwend voorbeeld gegcven . 
Daar is de anarchistische beweging, ondanks den grooten invloed , 
die n ze onder 't \'olk had en ondank s de ontzagli jke offers, d ie 
haar aa nhangers de zaak van de rc\'olutie gebracht hebben , 
lenslolle zelf een offer van haa r in ner lijke verdeeldheid en haar 
organisatieloos heid geworden. Ze heeft de Bolsjewiste n aan 
de macht ge holpen , die ze nu zelf tol het bittere einde toe, 
Ie voelen krijgt. En hetzelfde zal o \'eral het geva l zijn , zoo
lang het ons niet geluk t, ons op bepaalde richtli jnen te ver
eenigen en onze krachten organ isatorisch sa men te vatten. 

In Frankr ijk hebben de kam eraden zic h in de Anarchistische Unie 

") Dc lIaHunsche indiv,dualisttn :rijn komm uni$tische .nar~hllt~n t il 
noemen zich ~ lI etn I ndiYidu~listtn omdat lij ttlen organit-atie zijn . 

.ol Ook het dcrde kungru (1922) .... ·aaro~ duc rede door RIKker werd 
ui tgcsprokt n. 'Jlr ~ k zich in dezen zin uil. (Zit B. de Lig t. AnarChll",c cn 
Reyoluti e ; lioll and la_drukkc rij, Bur n). Vut. 
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gevonden en ontwikkelen cen verheugende werkzaamheid. In 
Italië is de ~Unione Anarch ista" tegenwoordig éên der gewich
tigste en invloedrijkste organisaties in de arbeidersbeweging. 
In Spanje, waar de anarchisten altijd het zwaartepunt van hun 
propagandistisch en orga ni satorisch werk op de revolutionaire 
vakbeweging geconcentreerd hcbbtn , ontwikke lde zich spoedig 
na den oorlog de . Confcderacion del Trabajo" met ongeloof
lijke kracht, tol ze na een heele rij geweldige kampen, door 
de verschrikkelijke reactie, die sinds de laatste twee jaren wccr 
hel land beheerscht, om zoo te zeggen, uit hel openbare leven 
verdrongen, maar desondanks niet neergetrapt kon worden; 
ongeacht de wreedc vervolgingen, die ze te verduren had en 
nog te verduren heeft. Alleen door haar onvermoeide orga ni
satorische werkzaamheid waren onze Spaansche kameraden in 
staal,deze n verschrikkelijken aanval van de reactie 't hoofd te 
bieden en haar beslaan als beweging te handhaven. Maarook 
in Portugal, e n in de republieken van Zuid-Amerika , waar de 
beweging met de Spaansche eng verwant is, hebben onze ka
meraden op organisatorisch gebied belangrijks voortgebracht, 
da t ons tot de beste hoop voor de toekomst berechtigt. 

In Duitschland tenslotte, heeft hel Anarchisme sinds de revo
lutie een vasten grond bekomen door de sterke ontwikkeling 
van de anarchistisch-syndicalistische beweging, die alle ele
menten va n een anarchistische arbeidersbeweging in zich be
lichaamt. Naar mijn inzicht is dit het belangrijkste verschijnsel 
in de heele ontwikkelingsgeschiedenis van het anarchisme in 
Duitschland, dal juist door dat deel der Duitsche anarchisten, 
die principieel op 't standpunt der arbeidersbeweging en orga
nisatie staan, niet hoog genoeg geschat kan worden. 

Wie de heele draagwijdte van deze ontwikkeling naar waarde 
kan schatten, die zal ook begrijpen, dal juist die kameraden, 
die in de beweging geen jongelingen meer zijn, zich heel bi
zonder inspannen moesten, om deze beweging met alle krachten 
te steunen, want een langzaam versplinteren daarvan, zooals 
we hel nu in de meeste linksche organisatie:! bemerken kunnen, 
zou tegelijk ook de ineenstorting van de anarchistische bewe
ging beteekenen, waarvan ze zich in onafzienbaren tijd niet 
meer herstellen zou. 

Men versta ons niet verkeerd! Als we in deze bladzijden 
zoo warm de organisatie gepropageerd hebben, dan willen 

\ we daarmee toch niet beweren, dat ze een wondermiddel voor 
alle gebreken is. IVij weten heel goed, dat hel in de eerste plaats 

• 
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op den Keest oankomt, die een bewcging beziell en inspireert . Als 
deze geest niet aanwezig is, dan hel pt ook geen org.lnisatic 
meer. Men kan gren doodl'n 1('1'('lId maken, doordat nU.'11 ze or
ganiseert . Wat wc beweren is, dat daar, waa r de geest wcr
ke lijk bestaat, en waar de noodigc krac hten voorhanden zijn, 
een organi satorisch samenva tten van de krachten 0l) fede
ra l ieven grondslag het beste middel is om de grootste resultaten 
tc bereiken. Binnen de organisatie vindt men voor iedere kracht 
een arbeidsveld. Juist dit enge samenwerken van de enkelingen 
voor een gemeenschappelijke zaak is een geweldig midde l tot 
vergrooting van dc zedelijke kracht cn het solidaritcitsbe wusl
zijn van de leden. Het is absoluut verkeerd te beweren dat in 
de organisatie het persoonli jkheidsgevoel en de individual iteit 
verk ommeren moeten. Juist het tegendee l Îs het geval. In 
voortdurend kon1 akt mei zijn gelijken komen de beste kwali 
teiten van de persoonlijkheid eerst rech t tot otn plooiing. Als 
men onder individualisme niets anders verstaa t dan de voort
durend e bew ierooking van het eigen ik en de belachelijke vrees, 
d ie gelooft, in iedere engere beroer ing met andere menschen 
een gevaar voor de eigen persoonlijkhcid te moe ten zien, dan 
vergeet men, dat juist daarin de sterkste hindernis voor de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid bestaat. 

Hoe enger een mensch met zijn medemenschen verbonden is, 
hoe dieper hij hun vreugden en smarten mee voel t, des te r ijker 
is zijn pcrsoontijkheidsgevoel, des te grooler zij n individualitei t . 
Ja, men kan gerust zeggen, dat he t persoon l ij khe idsgevoel van 
den mensch zich direct uil zijn sociaal voelen ontwikkelt. 

Om deze reden is het anarchisme geen tegenstande r van de 
organisatie. maar haar warmste voorvechter ; mits het om de 
natuurlij ke organisatie van onder naar boven gaal, die ui l de 
gemeenschappelijke betrekkingen van de menschen onder elkaar 
groeit en in kderatief samenwerken \'an de krachten haar ui t
drukking vindt. En om dezelfde reden best rijd t het iedere aan 
de menschen van bovenaf opgedrongen schabloneering van dit 
samen we rken, omdat ze de natuurlijke betrekkingen der lIIen
schen, den grondslag van iedere werkelijke organisat ie, vernieti gt 
en den enkeling tot een automatisch deel van een grootc ma
chine maakt, die door bevoorrechten in gang gezet word t en 
voor bepaalde belangen werkt. 

Men kan met Malatesla het zwaartepunt op de organ is.1 tie 
van de anarch istische groepen en het federatief verband leggen, 
of met Kropotkin de meening hebben, dat de anarchisten hun 
kleine groepen weliswaar bewaren, overigens echtcr het z \\'a3.r te
punt van hun werlizaamheid in de vakorganisaties moeten leggen. 

\ 
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Men kan zelfs met James Guillaum e, den dapperen medestrijder 
van Bakoenin, het standpunt vertegenwoordigen, dat men van 
bizondere anarchistische organisaties ahiet en uHsluitend in 
de revol utionaire vakvcreenigingen voorde ontwikkeling en ver
dieping van het vrijheidslicvcnd socialisme werken moel. Dat zijn 
meeningsvcrschillen, waarover men discllssieeren kan. Maar in 
alle gevallen blijft de noodwendigh eid van de organisatie bestaan. 

En juist in den tcgcnwoordigcn dreigenden tijd wordt dele 
noodwendigheid scherper getoond dan ooit te voren. Scherper 
ontwikkelen zich de maatschappelijke tegenstellingen in alle 
landen. En nog sieeds zijn ontzaglijke maSSaas van arbeiders 
dOOf den WMIll bchccrscht, dat een verovering van het staats
geweId door het proletariaat alleen in staal is om hel sociale 
probleem op te lossen. Zelfs de vreeselijke ineenstorting in 
het Oosten kon de meesten niet van dit geloof afbrengen. Het 
is onzinnig te denken, dat het staatssocialiSme zijn macht 
over de massaas ingeboet heeft. Het tegendeel is het geval. 
En juist daarom geldt hel nu meer dan·ooit, tegenon.·r den geest 
van algemeene knechtschap het ideaal van de vrijheid en het 
socialisme te stellen. 

Strijd, onverbiddelijke strijd tegen alle machten der tirannie, 
tegen alle afgodendienaren \'an de macht en het bezit, onder 
welk masker ze zich ook veruergen mogen. 

Hel lot van onze naaste toekomst ligt in de weegschalen 
der geschiedenis. Daarom is he t zaak, alle krachten in een 
groot verbond samen te brengen om voor een vrije toekomst 
de poorten te openen. 

-
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