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De anarchie is cen, grondbegiii .oor hetwe1k,
aile o�rhetrl!chi�g nrdwijtit.,

\--
De vrijmaking ",an den, arbeid is bet werk
� de� arbeider zelven.

,

'�lili�satie is �ersla1ing. ,
, '

Door 'omstandif'heden, aan velen
onzer., vr�enden b�ke1ild, gen.Oodiaakt
geweest hebbende, VO?1;.· eenigcn tijd

'

de verschijningvan oris .blad te ver-

_schuivMl; treden. wij wedermet nog
'g�'ootel'at1 moed als yroeg:er de WOf
stelbaan 10,a1s vroegeT' achten wij het
onnoodig een programma voortestel
len, daar geheel ons programma in
onsen titel zelf begrepen is.
.Zekerlijkjdezen titel zal al diegenedoen schreeuwen, die droomen van

de �omwenteJing WljZEU]K voor te
oeI:...eiden,.b.i� zal diegen€}-.�n schreeu.....

wen, die niets droomen dande roru-
LAllm magten in handen te krijgen,.orn 'hun maar te

' laten handelen,
'wa:nnee( zIJ het

> beslui,t genomen'fuebben. I
'

1\.1aar;·· v��r 'ons die niet allen.lijkverzekerd. ziJl1 van. de ijdelheid� huner
pogipgen, maar die bovendien nog

, overtuigd. zijn, dat., �ndien men de
magten 'del' arbeiders,

..krachtdadigwilt maken men ze aan).1l1:Qe vQor-,

dragt mo,et overlaten vr'e'ezen n;iet, ��-,ons aanh,angers van de'n drST,A.Np te
" Wij brengen tot ke;nnis onzer.vrieh-verklaren, overtuigd dat wij zijn, dat' den, dat het 'blad' nag macer maand�-hef claar de l1este seflOol is wa�l.1� de' 1ijks

I

kan yei'sehiInen, maar van zoo\ hongerigen hunne krachten kunnen, 'gaau� 'rile omstandigheden, het on,sbeproeven en zieh beFeid,eri tot de "
.

,
een �einig z��len toe1ateD., �u�ll€n wijSa,eiale ·omw�nteling., I ,301 het mogehJke doen: om het twq-

I' ,leder wbJpenfeit, iedere schermut-
r

rriaal' per n1and te dben ver�cl�ijnell,selihp' iedere d'aad van OPSTAND' zullen' wi] hoo'p�n" op luwe ·nie.a.�werking ;�mlwij {bejui�hen, op eene voorwq.arde onz;e pogfngen.met een�n gqeden '(11t-rtogtans; dat zij \vaor doel zullen heb-' slag bekr.oond te zien. ',I ,

ben; de vernietiging eener 'soeiale
"

..... 1
" "D. R.boasq.ardigheid, dat �ij V'o,Qrn�mentlijk zu11en gerigt worden, �egen ,het

Ekonomiek order, die .ons beheer�, 'en',ten'slotte, in p1aats'van zieh te'laten
mec'le slepen in den J?olitieken moder-,
pod., 'in den welken �:�e.n, zoo ,:,(,:e� "

pogmgen tot overschnJdu1g der wer-,;
kenc'le l,<:las versmoord' .heeft m'en:

IIkloekmoedig Z0U worstden op eko-I

«' DIEN opsrtAND
'L

)

I '

,r

, "

nornieks gebied, op het welk de
I,

inge.t eden zijul, v:;om;stelt �ij hnn dit bioedigornwentelingdie wij voelen naderen, zinnebeeld die hun' de fJel1ding .moet�er-zieh moet vestigen. '

rineren, ondeI"h1.i��ge'{3���Q. 'i: �e,rni�tigiRg'Wij zijn aanhangers van", den del', An��rehi�Le ged�eh�en. � ,

OPSTANDjOm,dat wij onteugeloos zijn ,
: cy."e�t eenj?Ilgeli:h'gvan,22jaren,wever,en qat de OPSTANDEJ'-! altij d d09� onge- ' die de ..b.M'cniste gei�,ch:te!1 vei..spreide metduldig.e en' o.nteugelooze nianneri hot' wotn-ti' en de 'pen, is ter ,.dooa veroor-. gedaan geweest hebben. deeld 1

'

,� ,

")

,

Lang genoeg heeft men den arbei- Ja, ieEe' zame11epi.ning c1e'1' 'hestnu�d!et8der in slaap gewiegd onder voorwen- tegen de A�utrchi�e @eda.ehten,ko.n t�:rran<f(j,...\,·sel van tucht hst begint tij d te worden ren niet anders 'beb·a,chtigGt worden da;Il.'i'ndat wij orize oogen openen, het word de l1ii&tet:ende filiTaalen "fan net haJnnes d�rtijd dat wij met dezen krijgskl1;nst' ,q�tilZowln. De Q";re:reenkom'�t,die':?;ij ge�lGterrafbreken, die maar voordeelig g�- I. hebbea, io,t de v:erplettering der speiale om-,weest heeft.aan hserzuchtige en-door- wen�lmg, ken nie,� .nder� g,ezegeld worden- '\le '

1 n '

.' \

dan in h,et 'b,Jo-ed ll®,P t6'ern�'1i �oG;�liGt.-at��........".,
s pen manl en.

.

.

.'
W---;' '.a> � .. :;;

-

vertuigd �ij nde, d�i1ct� eCCHW':"
r

•

omwell1:elat3!f. Hiet wae 'maai' op net plat claIrmiek stelseldie oris beheert, den sleu- van een sch2,'vot� boven €1e g�i:nstering' clef1
.

baionnetten die "�lle, misdaden beschermeu ],
tel is van net gewelf, der huidigeh 1·· dat. -de inteciationale 'liltb�itinll, .zich ':.h�j:,rnaatsc appe ijke . inrigting, \ is -het

<J'...1 ....

d
.. .

11 samentrekteeken g�,ve.n :tOil� d�arQm heibben,tegen uez'e mngtmK at Wl] a e dnze
pogingen z411en -riehten, en hopen " zi� het ?pgerigt. '"

\ "', '
,

.
,door oi1ze vrienc1en geholperi t�· W9r-

.

Doot Belgie: nitgelev'erd ;v,oor een ge�nfefj'l;den om hody en vast, het vaamlel des misdtij:6 kOGnnt Cyvoet 'vero-qrdeeld. te WOl'-OPS'FANDS het vaandel der onterfden'" den �ooi' e.ene politleM misdaad. I '"en verdrukteh te hohden.!
"

",
" De Belgi�:che: wetgeY,ers ,ne9ben .on8 c10el�1

'zien dE),t ,z�j 'niet�, b�te!l�s ,Trage.i1 - wijl we't�Ir '

,j. het �flang�claLl. andere nitbt�iteb di@nst,te
bewij,Zen, 'claar'om' �e1)bB·:J. zij zi,eh \peb.a�8tCY'vocf..:......die aan Frankrijk: olltsnaT)te-zoo
gaauw mogelljk "u.i.ttelcv\'" ten ; \ 'eli nogtom,�
'wat Ill.6eft hij aildeJ'� gBd8,JJn', dRtll g'8tracht
zij,n8 regten te vo'rkrljgen'? Ma2x de intg,r-I '. I \' '

,-nationale verdrukk:ets.kennen n�ets anders,dan: net volk In,zijrrJwerk van yTijinak�ng, te '/ '

dwa�8boom�n 6]1 ,t�verple'ttere;n; o!lde]:afLni�!."
_ hebt gij gewee3't!' en onderdanig zldt gij �blijven! , z3ggon zij in hUllI'lO bl�c1enl' ep. inhunne boekeklr Zij ken:merr geeue grenzen,

, wij m(')�ten er o0,k geene kennen.', He�beuonze wetgeyers, hBt zoo goed 'niet g.edi.'Laid,.dat Eij. IDet de wet in de hand, ,Oyvoct de
gren�8' ove�'gezet hebb81�,' 'eli wa£;,l'om? niet

� anders d2l.n 'om dat zij inCij voeL eerren yij andhHllner k:lal5 za,gen.
Al"eh 1 d�ll ha�t del' ,htlrgecij t�.seJl de

Anarch.ism gedaehten is tach 'zod groot. datden Inagistraaten._stanc1 van Iqon zich niet
kuvnnen weerhouden,neBft, ya1'l nog eens zijl1.
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DE REDAl{TIE.

'_�-.,.
"

'¥O'roo-rdeeling 'vaIn, onz6n 'vriendI CYVotr
De franspfu� burgetij, l�omt' �an -hare

zusters 'Vall Eu.ropal, het hoofd v�n. eelleD.
staatsomwent�Iaar, �b"ij toeval Jfitl dB'O, iNIl.ug·del' Anareh�ste;L1 getrokken; op teo oiIe£.&l.
Met, 'hare wensehen VO�11 :net jaar I d�e wij,

,



proces te maken, even als hetgene del' inter

nationale vereeninging der werklieden'

waarvan het uitgesproten is. Hij heeft het

procesderkrtar6histe "bladen ;'le :iJ�oitSoci"aZ
en den Etenclard revolutionnairelhermaakt,
welke zoo dikwijls veroordeeld geweest heb

ben, en waarvan Cijvoct voor tlen, tweeden,
den verantwoordelijken bestuurder was,' en
in die hoedanigheid met- ve�'sche'{dene :faren '

gevang overladen geweest heeft. ,_' .,

Eens dezen weg inges1agen, heeft den

magistraateustand van- Lijon op zijne stap-.
pen :O.i�tmeer kui1ne�ltei'ug1{�eren; JjIij heeft
ons laten aien, dat hij .da'ar:was om eenen

dienst te bewij zen � Degenen van het gedacht
onder het gew'igt eener doodstraf te verplet
teren. 'Hetis de Fransche burgerij alleen riiet

.

die dezen dienst gerraagd heeft, maar weI
het Europisch kapitalist verbolld en hanne

knechten, de regeerende jagthonden.
Vertrokken van eene �emeene :milildaad,

in het proces geeindigd door een,e' SJaIitis

mOOl'd.
Den beschuldigden yangemeelle misdaad,

heeft onschuldigverldaaTdgeweest, clen hem,
toege�eten misdaad bedreTell te liebben,
maar is tel' zel'Ve1' tijd slagtofi'yr zij ner ge- _

voelens geTallen. -

- Alleen schuldig , van het gewe}c1 gepredikt
te. hebben, tegen eene maatschappij stief- .

moeder van den zwakk�n, tegen eene maat

schappij die zich maar 1'echt houd; door de
wetten, de baionnetten, de Tooroordeele;n, ..

en de be8ndere der acrbeiders vermoord om
.<' ,. .

,

haar eTemrigt ie behouden, is liij tel' dood
verooldeeld, TOOI' tegenstrijdelijk te{lenken

.,

en te spreken aan de zedelij.k8 burgerij.
In hem, is het het anarchist gedacht, het

is den�o:proep aan de regyaa1'cligheid, aan

het menschdom die men slaagt; op �e toe�
j.uiching del' yijanden VaJl Tegt en mensch
dom.

:.Maar, het gedacht zal nogtans reeht blij-)
ven staan. Enuwe maatsch_appij die aan zijn'
doodstrijd_geloofde toetejuichen, heeft haar
dooc1vonnis op de tafel'en �le;r wetgeteekend,
verdedigd door het geweld, door de ..,,-et en

de ol1wetendheic1, die haar heiiigd, m<?�t ;ij
nog het schavot hebben. Dat zjj 4et oprigt.
De straalen van net staal, gelijk .de stl'aalen
die de wolken gl'08Yo:n, yooxzegd onweclel'.
En misschien, den storm; die de instelligen'
ontworteld, gelijk. hij .de honderjarige' Eoo
men ontworteld, c1enstorm. dieelemaatschap
pijen schuel, gehjk een mastel-oos schipJaan
de woec1e del' golven overgelaten; zal wel
haast aan den gezigteinder brommen .....

.

Eene opwel'ping; a1 meer als eens aan de

A]lal'chisten gedaan, is deze : Als gij in de

omwenteling geen gezag hebt, om het gezag
del' burgerij te bestrijden, zult gij zeker ver
slagen worden: men houd geene organisatie
tegen, dan met goed organiseerele magten.

En dan, wat zult gij' uitvoeren tegen de

onwetende nrassa, heden tegen uw, en 'die

,': f, den dag van deomwenteling den eersten den
beaten zullen opvolgsn ; of wel indien gij ze
niet in toom zal kunnen houden, zal zij hare ,

eigene driften .volgen ? en dan zal men €en

kladwerk aien. ,.
.

Dat men geene organiseerde magt kan

bevechsen, dan met eene organiseerde magt
- ie �:.waa]', 'v�nneer men zich plaats op -de
.wijl§ vaR de organiseerde aagt die men '·'1es-·'
. trijd "- Maar de anarcrus:teri willen in h\et"

, , • •
' \ t •

.

geheel de selfde wapens niet bezigen van de

magt-. die :.rij bestrijden, zij verkiezen het

gevechit le verplaatsen, die de oppermagt
hua voorstelt, om bet op een ander terrein te

�lt��·�;� li�ui �oo;op.�1�i�';"�p8�de;e :',
o�w�:pin,g vah 'va-n'�lf in' dtiigen. ''',

..

. EI'&t 1..8 :kl�!', indien de Anarchlsten het

8e�ht :m.ogm�l!!l gingen ,-erbeginnen, zoo

� IE. de "MOeg�l'e om wentelingeu, bij vo01'
·h6eld, zOO ala in 1871, �'is.te zegge� ye'cnten
�ji tJegell man, b&ta.illon tegen- batail,l�:m,

1

k-et HI z'&elT hl&ar, tl&. ltij :nzyg eens :louden

�verwon:r1�' �Jn.
�rOm Terkiezen 'wij, betere en krachti

gel" middelen te gebruiken; de Staatsom ...

wen�la&l'e� �bben �_iG:h. 'tot hiel' toe aHijd
verlo1'6n,'met wijze �nnen te willen zijn-;'
�aoo:E de, Jfidderlijke gedachten, en dwaaze
gevoolens, dooc de 1urgers �hrijv81's hun in
het h.o;ofd gest0.oken, en waarvan b.unne

1lege.nIi)�0Ver3 must wisten te il'ehlten.

7,ij hehben·�ltijd de,Vf\1iChten huner ovet'- .

, winming l��n ontnement en van! ha�:r; ll<:)'Qit
geen Yo()l'ooel ftuilnen' genieren, dBtal" zij
altij(l cenade aMt hllnne tegeustrevers 'ge-,
schonken hebben.

Redell moot �:r andel'S gehandeld worden:
de riddel'oohap hooft haEen tijd �aaB.

"

Het ,in OBll:uttig zijn leTen is wagen, 3018
men zijne vijanden - om van hunne slagen
beuijd te zijn - niet van kant maakt en in

de 'omwenteling die in werliing, zijD: de
Anarchisten vast beslote'1:l a1 de voorbl'eng
seIs, daar too te gebruiken die de nijver
heiCis'-kennif'68en tot schikking stellen Tan

de� men8Ch.
I

ontwikkeleii , gedachten die het uitkomen

nog gema�kelijker gemaakt heeft, door eene
propaganda-zoo als de ana']'c]f)isten -ze '''V:et.l.

, staan ; bovendien, wanneer men nevens deze

"allee,lijk voor het gevegt reine .maatregelen,
.

" Ol� h�t )�konob:lisc� gebied daden vericht,
I die q,en groad zelf;"Q.tlzer gedaGute.11" .en heb
doel del' omwenteling zijn, ZOD als : weder

neming door de opstandelingen, van de be-
,

'. zitting des kapitaals; de \VO<D1'tbl'engsel�, in
de magazijnen opgesloten, tel' beschikking
aesteld van ":il1'ff'c1eI}'!fotrYe'{'i'o:enl1' vfir:ni�'Hi�in'<i:"
b 0' ::; ., ,,' ••0 W

-

del' titels -V,an,.,_ perstp-g.Nhi.k�Jf .@ig�:p:9.qm'l en .

van al hetgeen zou kunnen me&el\¥l:ll;ltffii.!�6'nf<;'
het te herstellen, in gevai�\!l'0;''vom'w�n�eli11g�

� . z�� o-:Y�;��n�).,wonle--9-, en. nog-vele-andere-
'·CUe iJ? de.zelve gedacht erdens .oreden,
'_ ,Z�k:erljjk, �iJ. weten dat heden dennitslag.,
op -vel' na niet antwoord aan de verspeelde
hacMen, maar men moot 00k niet gelooveu
dat het werk del' -verichte propaganda, nut,.,

.

teloos 1_'�rspeeld is, men moet niet gelooven
d�t ;;t1" die Y�rspreide -ged�}chten, vmlogen
zijn �,O.nd(n�"�en spoor achier zich tie la<Xm.
- Miste:rstand,;. dezB g�d�chttm die do®
hunne nieuwigheid, op het OOFsto gea.icht"'
schok:k:ell,doen lallgzamer aM 'bunnen weg-;
die 2e Tandaag verstoot, zal ze mOl'gen lnet
blijdschap aarremen,wanneer hij regiBtreeb
van �ene_ sociale bDosaardigheid zal \te Ii}
den�hebben. \

,

Want hoe V1'eemd zij ook schijnen, �an
degene welke door de bur�rlijke opvoe

ding l\et noofd -vel'draaid heboon, komen die
, gedttg'tle:l:l',' wanIleer [[l.tll{ Z6· wilt ooplGiten,
laa]' � 'verstaanbaar; dan beglnt- m�m to

zien dat zij de waarheid zelf' zijn; �n wan
neer deli. meJ.il.sch zoo vel' gekomen is, dat
hij zegt, dat zou m00ten zijn, dat zou hun
nen 7iijn, �at zal zijn, ind�e''I$ 'Wid wine,., is
llij niet n1' van er aall verkleefd te zijn �n
den o:xertuig den �anhli\nger van te 110men..

ltn den, langzamer aan, dringt hot ge
d:ooht in zijne �e�'�e�len, het strekt zich
dual' langzamer l}it, om :aich met sterkte te

ontwi:th:e1en, "wannoer den mensch zich in
eehen' toestaand bevlnd, die hem in open

WOl;sl�ling met de huudig� inrigting stclt,.

I Z�ker., vool' de�e phmt.3' te nemen, i5 net

gedagt ecrst klein, \ootmoBdig,' en zeU

mischiell, c1ringt hct maar in het hoofd van

het grootste deel del' ...:m.enschen om e1' 'on
wetend te slapen ... tot den dag - nake�d
mischien - dat den 'schbk de]' omw'entelino-

I I,
l!>

'het zal doen 'ontwah:en om het in het do-
meiB del.' daden te slinge.ren�

J '

>{o
*' *'

Om daarover te-bBschikken, is het even-
min noooig, 'Ov81'sten'te nebbenp die o�er de
middelen Tan bestrij�ing en vel�dediging

,

allee-n andelen, want BOg Cltnivaliwtie nog ....
beTelen die -van een ze1fde pUlltlbm.en, zijn
e1' noodig. Het is t�reikend .dat ler eenige
:plannen met hart, met wjlsk:racht begaafd,
die l'b,g in de daad, en ga�1iw v'an 1'0.01'-.

dragtzijn, om op de pienten te ib.�ndelen
WMl' da�,' de gedachten �an qpstand:' zich
laten zien. Dat was toereikend om zich door'
de mana llIHlooll te xo1gen, n'ie nietB'ber��s
vraagt, dati te hanc1elen, wanneer de \)m�
stanc1igheden haarmedeslepen.

.

Dat men I¥iet :wept dat wij het oVierdrij
yen dezen uitslag bezit niets omm'ogelijks,
vool' wie de gepaneerde omwentelililg van
bij, gade geslagen h,eeit, eri weet hoe WOfi-'

, d�I'baar de breede en waare gedachten zich

*
*' * '

,

Maar alsdan kO.�nell de oogenblikken del'
wooTsteling dan komen e1' van die toestan- '

deR die d�n mensclli uit, het -gewoon, leven
,

werpen n0g overleyeringen, nog veroo;;.dee-
.len meer hebbende; dan komen e1' daclen,
in zekere omstandighciden vel'igt, en die

ftan hunn� weel'klinking bijdragen, dan
zult gij het geclaeht, zie'n _ vergrooten. ver
groo.ten en zich ontwiklmlen om deze mas-

8amedetes1ep�n, die een oogenblik; vl'oeger,"
,

I

I f
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Aangaande het gevaar, die de znaesa E()U

kunnen medeslepen door de aandrijving
haren dl'iften, wat kan clat ons 'verschiilen?
Dat ,het in het begin modera�htig �3;r:. .Zijli�
is meer als aanemelijk, maar p.og, eens, ';at
kan dat ons verschiJIell? Wat hebben

.

de
arbeidel's gewonnen met hunne driften. te

,matigen, in de vroegere o�wen*eli:ugen;.
aan welk 1eeft het hun gediend dat zij .de
wacht opLl'okken, lnet ijclelen buik, voor de .

rijkdommen hunner uitbuiters" en voor de

n;1.8tleve.llsmidc1ele!l opgeproptemagazijnen?
Neen, wij willen geen ollnoozele meer zijnt'

Te�l 411cleI'ell� het is niet op die 'lnanier,
.

.,..._�-�1tt .i styekkeui1;-e�o.m.-'WeuteiTrrgerr-r-.-�"_""�""""-=��_""""-=--o-""""_",,,,__.,.,;...2::;""

maakt; wjj heLben genoeg, van al die treu-
, rige' cL:oom en waarmecle de burgeTlijke ge

schiec1�(j1.�,jjvel's . OllS al zoo lang gepaaia �

hebbeu, die ons de tegelistr'evers vei1broderd

,en maJ1Gmclel'en op de lJal'ikade� om rrel

zende, 'deden zien; weg met die bedl:iege
reien, wij wj Ilell eene socia,le omwenteling
metal] e hare lrij g�YOlgell : Zijmoet op haren

we'g aHe� 'weg veegen die hanm g�:UJ.g bele-
\ merd 1eeft, i.e slegtel' yoor clegene die zullen:
tl'achten dine beletten.

'

Dus, zu1Je8 olllwentelillgen gebe�l'en ni�t
'met venvijIde mannen zonder (lr�ftep.,,,'of

.

met,m2ullnell, 'vaal' �le �driften uitge.�oofd
ziju, maaJ.' w.eI met mannen vol kracllt _

,
.

,

. met tjJ�k en mild bloeel, '6l''I:' vUl'ia.e licliaam.:.
o I •

g�steldheid; achterHit 'de pw-iteinen! 'Ten
anderen, wij gelooven niet aan pUl,,-iteinen,
want degen8,c1ie'voor d1itSclanig willen door::"

gaan, hebben ook)lunnG c1riiten, en willen
ze. maar . voor het pp.bliek verduiken, .

ziet
.

,

daar .alles. Wij verkiezien clege'ITe die. ze.

ongewetenloos; nu de-eerste is

werking te .stellen.

'Zekcr, wanneer 'men die gil.'ootsprekers
hoort, die ons gedurig van de oriwetenheid

der mass,a spreken, �ou� men,wa;arlijk zeg
gen dat zij- maar' alleen vernuftig zijn, en
dat ; indien. het.

Imenschdem wilt verlost'

zijn, bet zijn rot in hunne handen meet
'

.

'

overlaten,
'

De anarchisten, in tegedeel, gelooven Gat

de massa niet kan ontvoogd worden, indian
zij haar niet zelf ontvoogd, h�t is daal!om,

,
in plaats van .te loopen naar de overwinning
van e'en qeeaq � die eens in onze handen

werktuig van beheersching, is 'zoo als he't'"
altijd geweest heeft - zij integendeel srach-

-
I ten, de massa inteligten, met hunne ge ..
"

clachten te zaaien, die haar zoo veel eerder
hare overschrijding zal doen verlangsn,

*

laten zien.
�.. *

* * '

\ I

J

Inc1i81f in de omwente1ilig die �ich bereid,
,
de mel1Schen maareE\nmiddel zien om Imnne

"nooc1igheden te Yoldoen, zal de oorzacak'
maar te wijten zijn aan deze 15urgerlijke'
mfaatsohappij, d�e hUll Zp€\ lang al1e s60rten

'

.

van genoegelils ontnQmen heeft. Maar noe-

gelD-rekkelijk de nieJuwe' �aatschappij zijn'
( -

zal, zal zij tech voor den; 'arbeider veel ver- .

kiezelijker zijn, dan de huidige maatschap
pij, barreel die zich niet alleenlijk aan de \

. meer als w'ettigeV'oldoeningenhullllerdriften

8'telt, maar aog de roldoening hunner noo

�Iig1ieaen helet; l'i'Jarit. deze €lriften" eens ver- .

zadigd i" zouden zicK "�lmeIi, en. uit deze
.

wanorde, nit deze ldaderij, zou welhaast de

.eendragt en�e wellnidendh�id op dagen..
/ wanneer aiets meer �, menschen in hunne

,
'

zw&rrking.,znu hinderen,
Ma�r, III de heidlge maatschappij, zoekt .

iede�' niet zijne drifteD te yoiJ.Gioon, err dat
.

nog tot vernietiging van andere persoonen.

Met deze ergernis dat deze roldcening maar

toegelajea is, aan eene minderheid luiaar-

'den, wrwlijl �ij- ze zonder hindernis TOOI'

allen zonder onderscheid' willen. M�t dit
verschil nogtsns, 'dat deze minderheid, die

aItijd voor haa!' zeh"e aIle genugten behou-'

den heeft, Zo&i-anig er nn verbeest en zat

i�.; dai zij gekoin:en is, 'met hun te zoekeu, in
, de: meest, t.eg�n �natuur strijdeade drifteti

in <Ie in:oost walgoode' b:u.spal'tioo:n.
''leMjl i� de Rla.atschap¢j die *ij willen,

hersteld ,z90 als'wij hoopen, waa-r niets de'

. Mtmirlifke noodigh�den der D;lensheil- ztm
dwatsboomen, deze bedorven smaken' verc1-

wijnen �ouden, om plaats ;temaken aan ze

delijke en ,V8l�standelijke noodigneden, die �,

aIleen, geroepen zijn; _

om zich gedurig te

vergrooteu en te' o:q.tw'lkk�!eR'
" ' '-

VAN, DEN )!A :rfE
'

PAL�lS,
, t

Den 6, december laast, j'uist 015 het oogen-
..blik d�t een twintigtal verkorenen de.s
vCJlks 1

_
bezig w;aren met weer eell de,el wet-

�

ten te'smedem; zoo heiIi�am voor den ar13ei

'¢les 11 I, -:-Maar ,die 01"81' het geheel genqmen
maar eene hescherming voor hun, en eene

, kastijdi,ng vQoI' ems zijn;� kwam
. QP eens

den, kree van r" liet kot iStancl ,; hunne ooren
treft'enl Al z()o opJYet onv�Twacli't8?'inhunne

gelief'clkooscle 'bezighedertgestOf}-l:a 1 stormden

d@ze_kloekmoeaige v8ni"edigeis onzel'; t'is te
.

., zeggen �un1J.er belangen de l'abriekuit, in
wendig te vredell.misschien, dat er voor hun,

. yeele onnuttige dingept, door de vlammen

'gingen versilopden worden?
'

,

Ret e�nigst�, wat. wij, 4.narQhisten hier te

oerlZul'en hebben, is-zoo als het nog altijd
in d,eil:gelijke gevallen gebetlart; - dat er

.

weel: eenigte onzer hI:'0eders, v-olkskillderen
I ge}ijk� ,wiJ, 131' hun leven ingelaten of Irief
verminkte ledematen van af gekomell zijn.

, Daar word zoo alsgewonl,ijk,weinigmelding
van gemaakt, maar _ook,_wat geeft hun het

leven yan eenige slaven? Zij liebben er im

mm,'s genoeg ! wat geeftliet hun dat er wedel'
vrouwen: ee.nen beminden' echtgenoot: kin.
deten ee4en teergeliefclen vader, te betreuren

Maar onbeschaamde pluimstrijkers ; gij
wilt bier �ek:er;het geheelluilevend Belgie
bedoelen?: die zeker dat rooversnest hoog
schatten moeten, - daar alles wat er in ge
dean word ten hunne voordeele strekt -

maar dat de Belgische werklieden, zoo als

gij' meent, van' weetftoed aan ieder oog een

traan hangen hebben? daaria zijt .gij drom
mels bedrogen, jongens,wantwij die ook bij
diesckrikkelijke ramp tegenwcordigwaren,
niet rond den eenen of anderen .inister die '

ons betaald om te dsnsen zoo als hij ft.uis,
maar tussohen de werldieden, kunnen bes

tatigen, datwij daar g�heel het tegenol'ep:..
ge�teide gezien en gehoord hebb.en.
,�ier waren het ldeine handelaars, 'WiJlke:

liets. herbergiers" en�., dIe - terwijl het
huis van allen vernield'wierd - met gram

moedige blillen deden verslaa'Q., dat zij het
v..reemd vonden dat die rainp juistmet m:oog
wedeT, en hevigen wind plaats greep, dat

het'wel een�truk kon zijn, om wedel' nieuwe ,

belastingen te vragen, datministers met den
bevelheber der pompiers misschien weI

afgesproken waren, - men weet dat deze
. tW8e men na dlit den brand begonnen wa�,
tel' plaatse kwamen, - enz.

Wat', verder ·werklieden, ongelukkigen,
die hun koud en' vochtig hok! Verlaten

h�dden, met welgevallen de vlaammen

aanstanende die hunne verstijfde. leden
8clienne te verwarmen., en die hunnen spijt
:niteirukten,. dat al de yolks bedriegers, in
de vlammen als palingen niet ·geroosterd
lagen? Indien dat voor uw, 0 vernqftige
mannen ! droefheid ,beteekend �oyer de Ter

nieling van.�het huis van allen, beteekend
. het VOOI: ons, an�rchisten, dat het yolk 1l'We

hui�hela:rij begint te verstaan, dat het llW

veracht, en,uw einde wenscht. En hoe kan
het andel'S?

Want zegt ons, heeren wetgeven, waar

voor, en voor wie al de wetten, rue gij 01'
die plaats gemeed hebt, dienen gij zult o�s
niet gauw op die lastige vragen antwool'denl
Eh weI, wij zullen het voor uw doen.



I

'is door iiwe wetteD. dat, terwijl gij'a;Ue ge
not 'Van het : bnrgerlijk leven geniet, het
meerendee] del' arbeiders zonder brood, en1
vele huishoudens zondervuur zijn?veeleheb
'ben 'nog geeu kleederen ,om hun 'door de

ontberingen vermagerd lichaam te
.

dek-
.

.ken . En 'wanneer' het verhongerde
f

volk .

zijl1e stem durfd venheffen, hebt gij wetten,
,die €len eoon . zijnen vader, den ,broecler
eenen breeder 'eloen vermoorden l.r.

. Ziet 'daar uwe wetten, en dan" zoudt gij
nog-willen dat het volk, van droefheid staat

te weenen; wanneer een del' ko ten, waarin
'hem zoo veel kwaad berokkend wierd, door
'de-vlammen vernield word. Zwjjgt liever

slamgen g'.ebroed en beeft liever, want het. .,
/

verdrukte -volk die f ontwaakt zal welhaast
, uw 'ko�en rekening vragen, over alle de
boosheden door uw, op hun bedreiven, en
dan, 0 dan» zullen er geene wethuizen nog
wetgevers . meer te be."eenen zij�, want

wij zullen :z.e" voor aUiid'TerJilie�igell.' ,

':"1-'.-'-'���
Een �ell' b.�loTend. ,Ccngres.

"-

Het z.oo lang verwachte, vla�msch
socialisten ConoTes? .heef! eindelijk" b

met kerstdag ·,bast te Antwerpen
1

plaats g�had!' en weI ten voord�el·'del·
Antwerpschti" 'sectie,' 'die' dceze maal

getoondheeft; dat zij de dwinge1andij
a'ls'harengrootstenvijandbeschouwd,
also haren grootsten vijand : ja, want

, reeds lana- bestond er in ,de Antwerp-b
",

scqe �fdeeliJ.i1g' eene gitsing; OIU. zich
vhn qn_deT,h,e� gebieden� juk, v�n de,n '.

I,zoo-gezegd¢ll LANDELlJKSCHEN RAAD

los te rukk�n. En niet ten onregie, te
lang r.eeds, hebt gij Gentsche groot
sprekeFS, met;de AntweFPsche' afdee
ling den spot gedreven. Anhyerpen
wil zich-als'vrije groep verheffen; het

,

wil z�jn eigep lkeuken doen; - �n �et
,heert,ge�ijlf-�, de Antwerpsch� afdee

Ii,ng heeft in�eziE!D, dat wett�:n ell

reglemen�en, �m de volksparbe. de
kankers waren die aIle voof1.Jitstre.
vende geesten aan boeien legden'lOm
te vermijqen, oD} te belet�e'n, dat

\ Antwerpe'n zich' loss,cheurde van
i
de

'CEN"F�AL'ISATIE, moest �reen vlaamsch
Congres'

.

gehouden, worden? want

Antwerpen/op zijn eigen gaan, l110gt
'

niet gebuuren? daf moest 1mst wat
kost belet wqrden, dar was ,den val
der partie! ne�'n,'dat mogt niet gebeu
ren' ,_:_ en' �,aarlijk zij waren bii de
prNKE�, "'G�ht aHeen kwatn ilJ.·et l�e'er '

afgeva�rdigdel1 af, �c1an_ al 'de anclere
steden' te samen �, het stuk was'

waarIijk goed gespeeld, 'veel te. goed
zelfs, want hetmoest hun o,ntmaske
ren!, den' ,aap ruoest uit cle, m.aauw

L I,

komen,de oorzaakopsporen,was niet
moeijelijk : het was de schuld der
Anarchistcn l _:_ en met het woord
Anarchist uitte.spreken, dachten die
Heeren CENTRALISATEURS, het veld,

I � -, ,

reeds gewonnen te hebben -:-:-. Met is
011) mede te lachen, zie�gij die Gent
sche bisschoppen if? het: strijdperk
treden, met eep Anarchist Of) de neus,
en eene zweep in de hand l --,-;-"i'is om

te barsten, -, maar, denkt "gij dan
I

waarlijk, dat gij de ri1annen van Ant
werpen . schrik aanjaagt, met het
woordAnarchist? neen beslagrnakers,
dienen tijd is.uit, van mannen 'met

apen gezichten, zij hebben geenen
schrik, maar die manrien mistrouwen
zij;. die in volle Congres, de ombe
schaamdheid zoo ver drijven, van te
verklaren, dat eene volkspartie, maar
alleen sterkis, dan wanneer zij inge
richtis

\

gelijk de, papen l l l, -. dat zij
zOQ.o:e;e'o'de cardinaten en bisschop-(:j 0 ,

pen hebben moet .-:, vim, dicz man-
nen hebben zij de pest; die. in volle
Congres clurvenzeggen, dat om,goede
partiegangers te vormen,men van ele
zweerf sen de knods moet gebruikY
maken? ]a, laaghartige verdraaiers,

\

van uw hebben zij de pest, want door
uwe womden; hebt gij uw: nietalleen
lijk ontmaskerd{n1aar aan de mannen
yan Antwerpen de oogen _geopend,
gij hebt �unne ,vrienden' uit hunne
vijanden lee�en onderscheiden. 'Gij'
hebt' hun . ac\ht�r '_de gordijn laten
bIikken, ,- en h@t.'zal·er geen kwaad
aandoen, .L_ liwe beleedigingen op
genoemd Congr,e,s uitgesproke�;
hebbel1eenen di€pen indrik gemaakt
op de aanwezigen� kan men het yolk
trog grootere belt;edigingen naar het
hoofd werpen, komaan: liaen wij�t

. het te regt, naar 'de kpod� en de
zw'eep, 'men wijst het te reg� naar'
zijne 'aartsvijanden, de papen,:en ,dat,
aan dat Yolk,. die op zijn vaande'l
$chrjjft,: - gelijklieid voor allen, en
in alles.

,

.
.

,

Neen', lawijtmakers" .de sbcialiti-.,
sche' partie was weI Idiep gev,allen In

Antwerpen; maar' haar dom uw laten
.'

vernedq�1J, zal h,ij 'niet, pet.zijn weI ,

is 'waar geene anarchisten, m,aar h'et
doet ons toch goed aan 't haft," .�e
'mogep ieggen--;' dat er .veIe bjj zijIi,.' dIe zo,o, g,o'ed REvoLu:r'IONNAIR ,ziJii als
,.. . \. . .

WiJ,. ,'..
'

_ .'.
'

,

1', Gij Gentsche r��ders, IV:1btintegen-'
ded bewezen, � d'at, uw�n ,strijd
j1list zoo lang zal duren --;- tot dat
g·U lau'gs den rug yap. die 4weepers,
of beter: gezeid: langs ,dell ru� uwer,

slagtoffers, .in. Brussel tussehen de
andere COMEDIANTEN zult, zitten. \

.

En dan" -dan .; SALU'F., werkvolk.
Want heerschen is' hun doel, en daar ...
mede PUlN!KTUM.

Daarom roepen wij. Mannen van

.haart, het- oog i1J t' zeil,:
., ",.,'.

\' Ee'nen Anarchist EeM.
l��

Mnar luistert nu eens, dat is �u wel zet,
T' is wa'al'lijk niet om,9P te kn�uw€1n.� ,Den 6e11, wil n'en staat, en den andere n ell

, t
• ,

.

[god.
En ik weet niet hoe dat ze dat vouwen,

I

Alle plaatsen zijn reeds bezet. r:
Van rij ken met 011S zweet gemest vet.

..Een van schelmen te latig om tenoemen (b1fs)
,

Eli,'Yan volkdat tracht, en razemd oplee. '"
Om regeiing ,en godsdienst te doemen.

"

.2,'
IVi��l' n6crit' hO�I't g' het bengels Jlllkt .�ij

. ".
.

,[er.;111,
Gij zlllt om clen'tHin ons niet leiden, ..
Nooit neemt uwe meesU?rschap nog 8Bn1)egln
Want dsar-voor zullejl wij -strijdel1,
En n08111cl gij ·U e�ms C0J�lInunist, 1

Vrjj�LenkeT of socialist,
.

"

"

"W:l'al' }:Ieet'scllZJlcht acMer zon sehullen (b.)
Dan stann W' op de bres en ontekkep, �lW
'. ';..'. [hst,

En bekreunen ons niet am llW huilen.
-

3'
Neon l.nisfert '6 voik �let naar llUl1ne sten}.,
.."w [1ut t' is 11. tot onderg0-ng d(i)emen,
lVIaar' hoort llaa'l.' den l'oep ten strijde! van

[hem
Die zcji shurken c1ur(en noemen,

, Petro18�-r, 'Lramlt�tichter df dief, ,
�

Die b.8@ft toch de vfijheid �oo lief.
Waarvoor hj'; wonlt uitgekreten., (tis)

I
DooT' hUl'geAj in dagblaCl en brief
En c100;r p�pen, in b;;tkken gezeten.'

',"'4-h ,'81a; ,dood" �ll"v,erniet c1ierien scllu�:ken boel
W l1ftrv.au gij 'zoo-nal'Cl h<?hli te klagen,
BurgEn� ?ll pa,ap, hebben geen allder doel,.
Dan. Ret volk vool' hun te doen slaven.
]fa2ur den tiic1 van wraak die h1.'e8ht. aan,

.

Dat het vQlk de ha,ud aan t' "'IY01:k za! slaau,
En dat ieder t'�j ook t'zelfde \yje (vis)
Vol blijc1schap onder liet vaanclel zal staau

I Van Vrijheid of Anarchie !
\ ,

. I.,' . \ 1
\. \

,

Plaats gebrek ' dwingt, OTIS" den S:brij'd
peRning ,tot uit'btijcling del' r�volutionnairec 'gec1achten, tot het toekOll81ide num,er fe '

" verschuiven.

Om �Ol'telings te v.ersc..hijnen :

" De', Wet'Bn �?t .Gezag,
naar het fransch veI'taald.

.

i}eze brocnuur Y':RI in de 40 b18Jc1zijclen
in,heuden en Y81'zocht worden aan den prjjs
'Van 15 !3entie:mel1.

\
�

,

., ,

iDen:u�tgever H, DE CLEYN, !:::_q_Rge St-ARnast, I4
,

A�twellpen. .


