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ABONNEMENTSPRI]S ;

BINNENLAND 1.50 per jaar •

•
1»)) 0.75 per 6 maand,

BUITENLAND. 2.50 per jaar.

Heeren Gezwore1teu,

_ Gij kent de feiten waarvan ik beschuldigd ben:
".de ontploffing in de rue des Bons-Enfants, die

,

vijf personen heeft gedood en het overlijden van

-een zesde voor gevolg had; de ontploffing' in het
,

« Cafe Terminus », welke twee personen gedood
-en een zeker getal anderen gekwetst heeft; en
,

eindelijk z�s revolverschoten, die ik op hen richtte

welke rnij, na dien laatsten aanslag, verv:olgden.
De debatten hebben u getoond dat ikerkende

-de verantwoorqelijke,dader van die feiten te zijn.
't Is GUS geene verdeaiglDg, 'welKe ik u aan ie

den wil, Ik tracht mij geenszins aan de wraak der

maatschappij, die ik aal�geval1en heb, te onttrek
ken. Ten andere, ik erken slechts eeri enkel

"gerechtshof, dat ben .ikzelf, en 't oordeel van elk

ander is mij onverschillig.'
I

'k' Wil u enkel de verklaring mijner daden

ge'ven en u zeggen hoe ik er foe gekomen ben ze ,

'te begaan. ,

,

'Eerst I kortelings ben ik anarchist. 't Is �lechts'
rond het midden van 't jaar 18gI dat ik mij in de

revolutionaire beweging geworpen heb. Vroeger

�ad ik geleefd in middens, welke gansch met de

.huidige zedeleer dcortrokken waren. 'Ik was er

.aan gewobn gemaakt, de princiepen van vader-

land, familie , 'oyerheid en eigendorn te eerbiedi-,
:.ge,11 en zelfs hef te hebben:

Maar de 0pvoeders va·n h��, huidige geslacht
vergeten maar / al 1e dikwijls, dat het leven, met'
.zijn kamp-en en zijn smarten, �1et. zijn onrecht·

vaardigh�den en zijn .onbjllijkhed�.p, zich weI

_,gelast de oogen q.er omvetenden te ontsluieJea en

,.ze·voo1' de werkelijkheid te openen. ZO'O gebeurde',
h_et met rni�, evena1s het met allep gebeurt. �en:
'�ad mij ge.z�g:d dat het leven gemakkelijk was en ,

voor all; verstandigen en krachtdadige:n breed

,open stond, - en de ol).der,vincfing l�erde mij, dat'
,all'een' de gewetenloozen 'en de kruiper�- eene,
,goede plaats aan 't feestma�l k�.mnen bekom'en.

Men Ihad mij gezegcl dat demaatschappelijke '

-inrichtingen op rechtvaardighefd "e'n gelijkheid
.gesteund w�ren, - en '�k bestatigde rond mij
:,slecLts leugen en bedmg. ,Ell{ie dag ontru�te mij
,eene begoocheling., ' �

vYaar ik-ook g,ing was ik,getuige yan dezelfde
"smar'ten bij de eenen,' van 't z�lf�'e genot'.bid,,.d�'

anderen. Ik begreep alras dat de groote woo rden,
die men mij had leeren vereeren : eer, toewijding,
plicht, slechts een masker waren om de schan-

digste losbandigheden te bedekken,
De fabriekant, die eene reusachtige fortuin op

bouwde met het werl( zijner arbeiders - hun

wien alles ontbrak - "vas een eerlijkman.
,

De afgevaardigde, de minister" wier handen
.

irnrner open stonden voor wijnpotten, waren aan

't openbaar welzijn verkleefd.
De officier, die een nieuw uitgevonden geweer'

op zevenjarige kinderen beproefde, had wel zijn
plicht gedaan. en in volle Parlernent stuurde de

voorzitter V8n den raad hemgelukwenschen t
_

Al wat ik zag walgde mij, err mijn geest leg-de
.'
zich toe op de kritiek der maatschappelijke inrich
-Hng. Die kritiek werd reeds te dikw�jls gemaakt;
ik zal ze niet meer herbeginnen.

'

't Zij genoeg u te zeggen, dat ik de vijand werd

eener rnaatschappij, die ik voor misdadig hield. meren.», " .

. ". ��, - '",

,Een oogenblik voelde ik mij 'tot 'het S.ocialisme Zoo haast �e-n gedacht rijp is.ven .zijne forrnrrdl

aangetrokken, maar weldra verwijderde' ilc mij zijne 'uitdrukking heeft gevonden, meet fue-n" '

van die partij. lk had te veel vrijheidsliefde, te zo�der langer dralen, er d� ;erwez�nlijKing- van,
veel eerbied voor het.persoonlijk initiafief, 'te veel betrachten." i� 'was, 0v��t�\igd da,t; d,e�litti��p:.;;-'��"___".-..I.-j,

"walg voor de inlijving, om een nummer aan te inrichting slecht was; ,,�, heb tegen haar ;vyiIfen.
'

nemen in het leger van den vierden Staat. strijden om' hare
,.verdwijning tee verhaasten ..

lk zag ten andere dat het Socialisme niets ver-
I

'Ie'Reb in die�" strijd een diepen J:l�at' gd;oe��r-4",
andert aan de' huidige orde. 'Het behoudt het dien elkendag' werd aange'v;uur'd -ds>'& 'herstuitend
princiep van het gezag, en dat princiep, wat er schouwspel 'dezer maatschappij, waar alles la:ag::- �

ook 'de zoogenaamde vrijdenkers, van mogen aHes valsch, alies leelijk �is, �aar-al}es eene hin

zeggen, is slechts een, oyerblijfsel ;an 't gelopi'�a-n .deq;�aal'�0idt 'voor <;le� tiits,tQ,rting �der. rne'nsdi��
bovenaardsche Imachten..' '" lljk'e 'driften, vaor de e.de�.p1oedige -st,r,ekf_ingen 5i'e.s

'
.

En ik was materialist en godlooc.henaar; ik,had harten, voor .€I.e yrije vlucht' d�r g�dad�te.
beg�epen dat de veronderstelling ,:" Coil,' door de

'

'k Heb zoo kr--achtig: en zoo jui%f ,ph ik kon

nedendaa'gsohe weienschap ve�.nietigd werd" ,01:11- .

'

wWen ,treffeH. £aat 'ons�,da,n "ov.ergaarrtot,-dep.
aat ze' die niet meer ,beho.efde. De zedelee� va'n ee(st�n aa��rag dier{ ik pleeg'de, to�Cde'0ntploffirig .

'godsdienst e� gezag ---, wetenschappeliJke _stUdi��, \ in de:nl� desc B�ns-Enfa�t_s. -,
...
'" ,�' ,

hadden mij langzamerhand- in 't 5,pel det na_tuur- Aapdachti,g had ik de ,gebeu:rt�ni_ssen,van Car::�-��'���
krachten ingewijd, - ,die op yalschbeid be�,ustie" maux gevol.g,d. "', ,

;,

mQe�t UllS verdwijnen. Welke was gan de 'nieuwe IDe'eerste tijdingen <_;>.ver de werkstakiIig- hadderr
zedeleer, in overeenstemming met de natuurwet-' mij' met vreiUgde Ven71i1J:d... De mijnwerkers sch�:
ten,- e� die de oude �wereld ging doen heiboren nen er toe, gestemd aan- de . vree�?am'e en nntie"":.

worden;, die" eene" g�lukkiKe men'�chheid ging� (ooze:, 'we�kstakingen t,e verzal<;en, tij<fens welke'
vOQrtbreng�n ?

'
"

'd�<"�'h�pende arbeider .geduldig' �acht ,tot zijrI:.e
Op dat oogenblik werd ik in betrekking ges�eld eenige"franken op de mi�lloenen def' ,�9mpa,gnien

met eenige anaFc.histische,. karn�raden', die ik den zege behalen.
. ,',

-

�

heden nog als de beste oescho'-uw, �elke ik ooit 'I ,_*e 'scft�ncn op de baa-!il v�n-'t geweld zetlie�-
gelcend heb.

'

,

"

'

te zijn; en g.at werd zeker�ela op 15 Oogst 189�.
!t Karakter'dier ,mannen Yerleidqe mij yan.jn 'De bureelen en, ,geb'ouwert :der mijn wer..den

,

den beginne. lk yond inht;n eene, .gro�te o�recht- j,n:g�nol11en door,eene" ni�nig�e, die �oede wa� te



lijden te wreken ; men zou het den bevonden, was slechts door burgers bewoond. Er .drukpers, op uwe-. ujtdrijvingen van

imgenieur, ;welkezoo,ge'haaLwey:d qpor zijnejwerk-' , zouden geen onschuldige slachtoffers wezen. De, vreemdelingen, QM�pw� �n�:hoofdtilg�n.
�ieden, betaald zerren, toen de 1�eesachtig�n er� gansche bourgeoisie leeft, van de tlitbuitjng der ,Maar waarom"",.vraagt �glj; �re�dzah1e verbrui-
1us�chen kwamen.

' ; ongelukklgerr, ze moet �g'p.nsch hare' n�isdaden kers aanvallen, "cii� rnuziekfaanhooren en- die mis-'
Wie waren die mannen? , uitboeten, ,�", 'schien'noch magistraat, noch afgevaa�digde, n;ch_

,

Dezelfden welke alle revolutionaire bewegingen Ook is.het 'met de volkomen zekerh�id' van de ambtenaar zijn?' � .

,�_'

�
doen misIukK,_en, orndat ze :vreez��l dat, een�aar

I

wettigheid m:ijn�r daad, d�t ik mijne born voor
-

\Va�rom t '.1: Is "beel ee�:voudii, D'� bourgeoisie ..

-aan gang, hetvolk hunne stem":niet meer zou de- deur der bureelen van de Maatschappij legde. maakte ee'n geh�d� van de.anarchisten. Een man,.
gehoo�zamen; .zij, gJe, milloenenimenschen aan-, 'k Heb in den loop der.debatten llitgele�.d, hoe .Vaillant, had eene-born geworpen-; de negen ,tien-,
sporen om g.e;durende gansche maariden ontbe- ik hoopte, in 'geval mijn toestel V�Of' zijne ontplof- deri-der gezellen ke;den hem zelfs r{iet-. Datdeed
TingeIl te v:erduren" ten einde reklaam met hun :fing zou ontdekt worden, dat het op het komniis-' ert riiets 'toe. Men vervolgde in �assa; "al: \vkt�
lijden te maken en eene volksgeliefdheid te ver- sariaat van politie springen en alzoo in alle geval eenige anarchistische betrekking had, werd ach--
'krijgen, die.hun zal toelaten een mandaat te ver- mijn vijanden treffen z�u.' ' ','

'tervo)gd. _
,

overen; ik bedoel de socialistische leidefs. - Die Ziedaar -dus de 'beweegredenen, die rnij den' Welnu, .vermits gij alzoo eene ganschepartij
Jieden namen fnderdaad het bestuur der werksta- eersten aanslag, welke men l1;ij verwijt, deden verantwoordelijk maakt voor de daden van eenen,
JciBg. Men zag op eens een zwerrn schoonspre- plegen. mensch" en dat gij ons allen gelijk treft, zoo treffen.
'kende heeren over de streek nederdalen , die zich Gaan wij over tot den tweede, die van, 't G:af� wij ook u, zoovelen als ge zijt.
'Volkomen ten dienste der werkstaking stelden, Terminus.'k W'as tijdens de zaak-Vaillant naar Moeten wij slechts aarivallen -de afge�-aarQig-�
inschrijvingen inrichtten, voordrachten gaven, Parijs gekomen; 'k had de machtige cnderdruk- den, die wetterrtegen ons maken ; de magistratei»,

'

proepen om onderstand naar aIle zijden stuur-: king, die volgde op den aanslag or het Pala'is- welke die wetten toepasseri, en de policiemannen,,'
den. De rnijnwerkers legden alle' initiatief in Bourbon, bijgewoond, 'k Was getui.g� der ijzer- die ons aanhouden P Ik \g�loof .het niet.'

"

-,

"hunne handen af ; men weet wat er gebeurde. strenge maatregelen, welke 't gouvernement tegen Al die lieden zijn slechts werktuigen, w�l,ke'
- De werk,staking werd eindeloos lang; de mijn- de anarchisten nam. 111et, in hunnen eigen naam ha:r.J.de,len; hunne-:'

wericers maakten nog nader kennis met hunnen Van aIle kanten spionneerde men, 'onderzocht ampten w�rden doo� de bourgeoisi� �ngesteld ter'- '

gewonen gezeI : den honger; zij verteerden het men, hield men gansche hoopen in het blinde harer verdecligin-g: : ze zijn niet.schuldiger dan de',
,klein reserv�fond� van' hun syrrdikaat en vail dat aan. Een menigte lieden werden aan hunne fft,mi- anderen. I '

.

�

der andere' vereenigingen, die hun ter hulpe lie onttrokken en in 't gev'ang geworpen. \iV,at De .goecl� burgers, die, zonder ,m'et eenig am'bt::
kwamen; 'e1]. ... na twee maanden gingen ze zeer werd er valJ; de vrouw en de kinderen dier gezellen bek1.eed te zijn, toch de koepons hunner, obligatien,

o'nderdanig I?-aa� hunne mijn,terug, nog ellendiger tijdens hunne inkerkering? Niemand bekommerde trekken, die vadsig leven op de winsten, doOJ:" het;.
orlan vfoeger., ; zich daarover." werk der arbeiders voor,tgebrath't, ook...

die moeten, ..

'

"t Ware Z00 leenvoudig geweest, van in, den' De anarchist was geen,'mensch meer, "t was een hun de'el hebb�n in, de:wr�ak. En niet aIleen zij,.
oeginne de Kompagnie op hare eenige ge'l.oelig€f ,wild beest, dat men langs aIle kanten Qpjoeg en ma�r ook'al degenen, we;lke tevreden zijn m�t de� �
p1aats te treffen : het geld; den ,voorraad kolen, wiens uitroeiYng de, gansche burgerpers op, �l1e ,bestaande �rde van zaken', die de 'd9;derr van net
op,te bninden; d� o,l!).tginningswerktuigen, te ver- \toonen vroeg. gouvernement toejuichen'en zich z-ij-ne medepli�h�-,-

brijzelen, de pompen af te breken .... Zeker, _de Terzelfder t'ijd werden alle 'revphttionaire bla- tigen rp-aken; die bedienden aan 3'oq :tot,500 fr.,'.
Kornpagnie ,hadde alras toegegeven,... Maar de den en gesc�riften aangeslagen;, 't recht van, per maand, Q_ie 'het volk nog nieer "ha..fen ;daI;l de:..

--'�"---'''''�'4�ieste:(s van net �Socialisme ne-men. .die
. vereeniging w�eFb groote Du.,t:g-ers, €lie. Gomme eft ,verwaand'e rna�.sa, "

'

-'--'-...

'�4rchistische handelwijze ni�t �an. Beter nog : wanneer l1'len v�n een gezeI" welj{e zkh �'mmer langsc,de-zijd'e 'van den sterkste;..

Met dat spelletje w�agt men \4geV'angenis�traf wilde ontmaken, legde een spion des avond's in sc}1aart en de gewone kUehteel v�m deriTerm'inus,
en, wie weet, misschien eene dier kogels welke te zijn kamer een, pak looistof, naar' hij zegde" en en d�i andere groote k0ffie�uizelI Vh�tC!.�kt .. ""
Fourmies wonderen verric'htten. Men wi�t er 's anderdaags had eene hui�zoekipg plaats, y.ol� �i,�daar waaro� ik er m!q.?L�p,tGe'ge\¥Grpim_;
,geen zetel mee, noch in een gell1�interaad ... noch gens een order die van 'twee dage:q. te 'voTen h�b, ponqer'mijn� slach'f9ff�rs, t� !�i�,�el�!. ",'\ '-" \ '�"

'

,.in het parlemeDt. In 't kort, de orde, die een g-�teekend was. Vond men eene doo� met verqacht "De bourgeoisie moet toch eens/weI begrijpebr _

�

oogenblik vei'stoo�d werd, heerschte_weer te Car- poeder, zoo stuurde men dem gezel naar 't geredht, Ciat, die, welke 'g�led€n hebben, (ei�Qel��. huri;', '

manx. 'Machtiger d,an ooit, zette de Kompagnie' 'waar hij sIrie maand\en gevang opdeed. ,

.

Hiden' moede zijn; ze toonen,de 'tangen err treff�Th.'"
h�re uitlmiting yoort, en de heeren aandeelhou- ;V]:aag'maar of 't nie't�aar is '�an,den enendig�n des te' ,b'rutciler naarrhate 'l;\:rie� ·Br�.ta'le�. ��'t:'11;�',
-dei's' wenschten elkaar ge1ulb met',.'den goeden overdrager; die bij gezel Merigeaud binnen. Sl00p. ge.weest is.

.,

H

",.
- :!" '\','

afloop der werks-taking. De winsten z�uden dan "Maar alle middeleJ1: waren goed. Ze tr�ffen�een
'

'Zij hebben ge.en· eeI.:b'�ed voor het menschelijk ,_
'

10eh nog kunn�m getrokken worden! vijand, waar'v'an men sGhr�k gekiegen, M,d; ell de, leve�: omdat de ou.rgers zelhir zid� :vobtrekt �i�t' ::

Dan heb, ik besloten in dat kopcert v�n geluk- beveis wilden zich moedig tOOl'len: Hoord� men; _

om Dek9�m'ere'n. -" ,� ,�'.,', ',' ." ", I ""'-';"
_ ,

'. _. "

.zalige toonen eene st�m te mengen, die de burgftrs 'als bekrooning van dien kruistoclH,,�egen de' afge- 't Is"aan de moordenaars,,,die de Bloedige l\1ei-- � ,

,', ..

Teeds geJlOord hadden, rn'aar die ze met Ravachol scpeuTden,�. Raynal, Jnin:ister 'van-bil1nen!�nd- �we�k:en Fpm�i�s ,P-J( h���'ge�etef,l-'he'hlb��ri�� _:, 't'js:;t
�

g�storven ,:waanden :, ,de stem der dyml.1l1iet_. sehe zaken, 'Diet op de tribune deL Kan;ler verlda- 'aan 'nen, niet,:,��nderen ·:ve')Dr� m09rQel]:'9-ars('!1it.,..,'te;:
-

��"\'"'k Reb aan de bourgeo�sie willen toonen, 'dat er ',ren, dat de maatregele�" door het�gc>uverneri,l{mt" :-'kdjten�" ,.I

'_ '�" '

"
-","

.

',,'

voortaan vo�r ha'ar geen volledige vreugde meer; genomen, ee� goede.J;u.iits[ag gehad�e-n d�n sc11ri�c" Ze 'spare?', I'l,£)Gh vro�wen; noth: kiRderen .::V�Thc
zou bestaan, Qat .hare sGhaamtel'ooze .zegepral�n in 't}�.narcliistisch ka;n--ip,ge;wmpe,n had?en?:-, burgers,�omdat' de vr<?uw�en en, de-'k,i_�deren�vaFl. ,.zouden gestooid :worden, dat' haar gouden kalf ", Dat 'was nog ni�t getioeg."M,en �ad �en ma�l'" hen;.;die ze ��e,fheb��n, 'oGk niet gespaa�d ,word�nr.:gewelclig �p "zijn v.oetstllk ,zou 'beven,,� tot 'dat de die.niemal1d.gedoodl1aa.tercio<5>d ..•veroorcieeld· ... Zijnhetda�:.�en...on.iioozelesl�J.(�htoffets.".dm=�b.!i..:=;;��.�iiF-...·
beslissende scho� ZQU komen, d�e het' naar bene- me� -IDQes moedig s�hij:nen4:ot het UltersJe. 0;; \ii{d�rep., �eh�e 'i� Gle v'do'rstederi'l�n[.za�n;. �Teg-.den ZGU w�lpen, in modder en �loed. Ter�eH<;ler een goeden morgen 'onthoofde, ,��le!;l h�m: Ma�r,' '�wij.nell aa_n bl?jdarmoe.de",e",i1 VO,Of ,�i� brood 'in
'tijd heb �k a�n, d�"w.ijnw�rkers: w�lleri doen b�� heeren bomgeois, 'gij �eht 'te, ,v'e�}, 'zon��r"",:d.:��; hui��'e,e'ne zy1,,�zaawhei9- ,i�> ,pie;VliGn���l1l, welke'in'grijpen, dat �e.r �l�cht� eene"s�.qrt van 111ensGhen, ,waard 'ge;ek�nd. ��j he9t ho�derc:ie-D:1'annel"l �a;n-), uw,e.werkpl�atse.Fi zich._afslswen,,:en'zrcl1 'I!litpUitt�a4e aflar'chiste'p" i"echtzinnig hunne smarten ,g�voe- gehouden; gij, hE1bt menige woning"geschdI?-�en, O'D� 'twe� frank "d��g�,' te' 'wim;J.en, :,en, .\li,e riog- "

len, en dat zij gereed zijn da't lijden te wreken.'
.'

maar n'og wa�e:d er buiten uwe, gevangenissen gelukk�g :zijn ,waFirtee� de el1ende ha�r�iet nOQd',Die manne,n zetelen,. niet in"t marl�m�ht, als d�,
' - -', -' " -, "-;3,.' , "', ,�, \

•

r lietlen die ge niet kynder, d�e in s,tiHe uwe jac�t_ z�akt_ �ich in ge a::'ulen tier,�r>roshtuhe te"weq)(;fi;-heeren Guesc\e en� konsoorten' _;_ l11aa17 ze gaan op de _�np.'Fchi�;te"n: bij\yoo�Her(,efi. qie sle.ch!seen die g'l1ijsa�r4sJ w�arvan gij, �Ul1 l,eve�lamg vo,?rt�
.

re£htstreeks ri?ar �e gUillotin'e.
.

'

gunstig oogenblik afwachtt'en ',or;;,' 6p' hunrie QTeri'gs£ihaon.i'eIlen g'�inaakt heht en�' ditt ge 017.
,: ' Ik bereidde dus eepe born. 'Een oogenbllk 'beurt, de jagers op te jag�n., ' ,straat of i� 't, h��pitaa� werpt, �varmeer tll1l1ne,

,

,
!,

,��wam mij de besch�ldiging, '�ie men R�vach,ol ,
De woor�en vall. 'M. R.aj7nal'w'2l;re1n ee�e" uit4�- l krach�eJ;l l1itge�t;1r\'zijl'd, H�bt t�Ilt\�n)iI?-�i:e' ,de�,' ,

.. �,...- ..............
"" had toegeworpen, v�or den geest : en ge onschul-' ging aan '1. aqies del."" anardljsten. De h�ndsch"oefl'

'

moed';'_l!tw� ruisdaden te erk'�mneFl,-h�en:;n burg,ers,r
dige slachtoffer�? werd Dpgenom�n; de born van h�t.C�fe Tern�ll;{;_s 'en 'belijtit dat onze \vraak weI v�rreclitva'ar�igd is .

.

"Maar 'k loste zeer r3;s de v'raag.op. 't Euis waar' is het antwooid' op al':U"Ye sth�ndi�g�n' der v!ij-
.

Zeke'r:_ ik ma'�� my "geen ��goQ�?e�ing'en, i�21Ch de bureelen der Kompagme ,van "€armaux hei�, ,op u,w/a�ntl_oudinge:h, o'p mye �7�t'ten 'op,cle weet dcitt mijlie "dacl:en no&, 'ni,�t, goe� ,begrepe�



Bef'evange'lie'zegt: er ipllerfaltijd armen�ijh(*),
zoadat d� �ii.kealtijd de bovenharid zal hebben.
De armen moeten er zijn, opdat de ,'aanhangers

" va.ll.t:het�va1)gelie met hunne-liefdadigheid zouden

kunnen-prijken ; daar ook 'houdt men van Mal

thusiani smus om .te bewijzen, dat+de stelling:'
,(I rijken en arme� zullen -e� altijd op aarde zijn ))

waarheid is. '

'

,

En toch zeggen wij, en:'llebben- het feitelijk
bewezen, dat die .stelling eene vervloekte leugen
is, want wie zou durven beweren dat .alle men-
schen niet gelijk tegenover de natuur staan ,? Wie
zou durven houden staGl.ll __

: alleen de rijken, dus ,

de uitbuiters, de ,dleven, de lafhartigc ikzuchters, '

zullen aan deri disch des Ievens plaats nemen ?
'

. Zij, die zulks houden staan , zijn laf hartige volks

bedriegers, die het l�waad niet �vi1len of 'nietdur
yen bij de hoornen pakken om het tot in de kiem
ui t te rukken.

Elk tijdperk ']cenmerkt zich door

digheid in feite van" familie. �
.

Het primitieve Kornmunisme heefr-epvolgen
lijk gegeven : De veunengae'.V'ooitteelirl'gKonder
verscheidene stammen, dan het mcedersehap en

daarna het patriarchaat of vaderschap.: dit wil
zeggen, dat eerst de moeder, later de vader 't'

gezag had over de familie.
.

Ret tijdperk der slavernij bracht de Romeinsche
-familie ten berde, die den man 'het recht toekende
te beschikken over '>r'1even van vrouw en kind.

Nog. te zwak om hun Ieven te wagen, verloo- De lijfeigenschap .heeft de .1eifeigene farnilie

chenen zij diegenen welke handelen. Maar de doen ontstaan, waarvan het karakteristieke was :.

.

invloed, die 'ze beweren te bezitten op de revoiu- het rech; va11 den.oudsto,

ticnaire ,beweging, �s nul. H09�n moet er gehan-" Het Kapitalisme J schonk ons eene familie,
deld worden, zonder zwakheid en zonder' omme- . geten'lpe;d door echtscheiding en verzacht door

Zlen.. echtbreuk.
�

, .

'Alexander Herzen, de Russische omwentelaar, De toekomstige maatschappij zal de familie en

zegde : «Van twee dingen een, Of recht doen en hare uitvloeisels vernietigen, niet om pla:ats te

vooruit gaan - of genade'verleenen en halfweg mal en voor eerie nieuwe familie, maar voor de
struikelen. » kollektiviteit van menschelijke wezens, die slechts

wi� willen noch g'{made verleenen, nocb: strui- eerie groote famriie zullen uitrnaken.
,

keleir; en -immer zullen wij voorwaarts schrijden, Gevolgtrekkirig. -, Bet Malthusianisme is

tot.de omwenteling, uit onze pogingen ontsproten, eene leerstelling tegen natuur, 't is de nroord uit
.. eindelijk ons werk kome kroonen, door 'de wereld ikzucht, moord gepleegd uit gehuichelde mensch-

--vrij te maken: lievendheid, uit Iiefde totden.geld-god .

.
In dien genadeloozen strijd, dien wij aan de ,« Er zijn te veel menschen Gp de wereld, l) dat is

buurgeoisie verklaard hebben, vragen wij ook het 'eerste punt van 't geloof van al clegenen, die
geen medelijden. \iVe dOQddel�, we ?uilen ook op dit oogenblik, in naam des volks heers�heI1' en
kur-men sterven. Ook wacht ik ganscH onverscJ:il- regeeren. Zij, die de leerstelling- vah Malthus het

lig uwe uitspraak at meest verdedigen. en alles. in 't we�k ste1len oni'
'.k, vVeet

.

dat mijn hoofd "het laatste niet zal ze te verspreide�; zijn br�ve, deftige, fatso�nlijke
2ijn, dat gij zult afslaan : nog anderen zullen bezitters; degenen, die de leerstellil1g van Mal�
vaJlen, want de hongerigen beginnen den weg thus bestrijden, zooals wij, zijn anarchisten, Tevo
'llW,�I" groote lwffiehuizen en restCl;urants; zooals lutionairen, derhalve « slecht ) 'volk, bandieten,
,Terminus en Foyot,

\
te keI)nen. Gij zult bij de misdacligers.

l510e-aig,e 1i]s . 011zer
.

OOael1, an ere nafllen
...v;..9.....e--....

·

'1--�-e_,_e�e...-o...,n-z-e.....13ezltters maatsdlapp11, one er wel-

gen. Gij hebt te Chicago anze mannen opgehan- ken vorm ook, draagt het kenteeken der leering
gen, ge hebt ze onthoofd jn Duitschland, gewurgd' van Malthus : 'gouvemement, kei'k, 'lett�Tkul1de,
1e Xe!�s, doodgeschoten' 'teO Barcelona, geguillo- staathuishoudkunde, eigendom,

-

al1es wordt gere-
ljneerd te Montbrison en te P�rijs, maar wflt ge geld naar Mal'thus'''leer'.

.
.

n'ooit zult kunnell vernietigen, dat'is de Anarchie. Bet is in naa�. van 't Malthusi�ni.sme en van de
.De �Tortels Eggen! te diep; de Anarc-hie werd in reine zede1eer del' uitzl,ligers, in naam d,er gehei
den schoot eel1er roUe maatschappij, die zich �igde belang,en der fan�i1ie d<;lt ziJ om'willen W-ljs
ontbinclt,. geboren; zij IS een'e .geweldige tetug- m,aken: er is ?p aardy geen pl'aats' vbor iedereen
werking tegen <;1e besta�nde orde. Zij, vel'tegen" aall. het ba�ht des �,evens', 'en 'zij, 'de MaJthusia-

, ,woordigt de gelijk�leid,s- en .vrijheiqslieve�de 'nen, orlzer- vrou;w�n opdr�ngen p1iqq:er kincleren
verzuchti nlgen , die het, 'huj.Qjg geza,g:' komen,: v,oort, te,brengen; 't z.ijn d.ie hei,lj'ge 'princi'ep�l).,
b€�token; zij is overal,"- wat haar ono:verwinne- die' dit voor gevolg, hebben, dat eterr en drinken,
Jijk rnaaU. Ze zal eindigen met u o�er :t hoofcl te den arbeid, eene gbede

-

wonj.ng en sterven van

wassen.
.

',den hongel:', voorrechten zijn !'
,

��,ed�a:r, heere:l1 g�zworenen, �at ik ute zegg�R,' ;Ah,: �t iijn slip:npe ��ssen, die, wC>tnden-uitkra.:
had., Ge iuH nu 'mijn! advokaat, gaa�,llO()1'en.

" 'p.1:el:s�, die n�et gr:60t,e geb�rel1 e�n' gehuid-:ielde, w�l-', . ,', , ..' '1 '. , �, ',' ,,', "

.I Daa,r:uwe weUen elken besc:huldigde 'eell' verde- spre¥endhetd van op
.

h�t' . spF¢ekg·esto,.elte den' T mhq:u����l z?Jn �n het ���aa1i'.�fl�et-zal \(im�tbr1ken ' ,

djger opdringen, zoo he�ft Inijl1efamUie Mr Horn-' sc:haren opdisschen, 'dater te v�yl\ «' rnenschen�)) ,aaJll'B�op�g�ll'd�. d�or het \y�_�r<d.. , -_ >

�.' 1 k zlJ'n e.n daamft de ell,ende,' VOo!tsp:mit..',
' ", W1'.�e,,�,., ..g_ _, eg.,:..,�oet, n!eu:.w� str

..�J�makke,t,: ,IL10rste ge 'ozeJ.?. M,aar w�t, hij u zal "zeggen, ,

-, - ,
c,

-

,

verandert niets aan wat i� zegd�. '�fijne verlpa-, Demaatschappe)ijker beioerte� hebben haar 001T-
'

Tingen zijn de juiste uitdrukking mijner gedachte. za'ak in de verdrnkking V<;til .d,en <,trbeid door het
,,' c,.' C •

lk houd ze volkomen sta'aride. i
'

uitzirigend kapitaal..' ,
'

..
'c' . � !

',:-
.

. Jez�l��en,.;. �unnen .In dlt :--Ja�q r::! . wedE� }'1l.Hl
, VY,at �.�lpt ,�)�t �lat� gih:.l'1.�l,��)lEi�anen" 012, �et'

/ ."0nzah� :\�er,� �oortz�:�::en·'en �;�� ;t�w g€v�].ge ��'�:
kwaad WIJst ? NIets" de kJefn .van- ''1 slechte moet'.' een beslu�t Jm den�lJl�s?ag. �,enon<len.,en :vaantan,

Nadat Emile Hen!y zij:fl doo�vonnjs.V'e·rp(}m,en ' 'worden �j;tc;r�roeid'.' da't is: ,de �rmQ'�d\; de l!litbu\i�": 'de sociaa!l-d�mol:ia�end'en (1F):9:�l'a�g'gavel1)viaJarolf ,

bad, rre11:hij uit : (( Schepl moed, kam;radcn / Leve de tii1g van' d�n 0nt�rfde door de rij'ke' '�ara�i�te!l1, "aaa:' �e� �anne�, .v�n -r::?y�la
i

��',}o.,.el�a,�ing 'w.€ll:d .

Anarchie!»
'

a,atzijn bmnnen waar'1l1t het<kwaad,iepbruisc}1,t..- ve1!1e�d m Dtntsdiland t�rug.�� keeren.
,

'

'.

) HetMaHhusiaNi'snle' is de'\diefstal ':de me>oid ,', WI] -ste'nen claa,foffi" vo'Qt: �1-eb_kn�cht,efl tUftz.
, "1.

d d'"o��el:den vonnval1.)rlenschlie'\:�ndhei& Gij hebt (ju.(mt�. 'tot eerele en ,�an ,e lezu�efen-«rde te"b.�-
.

den' arme verulood, Ziegde de profeet El'ie tQt den ,no-emen.
"

(Vc1:volg en �Zot,-, z(e no 9.) 'koniFlg' van ISf;ael, ,e\JtJ:'u van zijn ,el�fdeel mee,stet I�; Volg�ns' §,I66 �a'JJl'l1et' stt-afwethoek is Wil-
. , ',. " , ,.

-
. I h�lm Hatnisdh, ulte-eve,r va,n hei weeKbl.ad �Li�hi' ,',,Zooals wij g,ezien Rebpen is 4e f�mi1ie onbe- gem:aakt_ 'fhans mpet 1l,len d,je woorden, o,!.'1;lke�ren ' ,>, "-' ' " -

, �waam de uitbreiqing van' h�t �Tlei:lsch�cm t�. 'en' z;egge:f} aatl degenen die bezitten eq�1�ege¢re:n ': � , st�a�le,,,!!; (e Berlljn, wegen�� 'Ill beschimping �ehef:
-'

'verzekeren. I-�et is soms buit€m haar, soms ook, Gij hebt 'het VOQJf€c:M·' op kreq_�et, op leven, tOp' inrich±in'g def'Roomsche Kerk », tot..�en maan.d I

tegen Mar wil en dap.k, 'd�t de 'uitbreiding plaats.' eigerid�m, ,en omc]at' gij tCll die ,vooqe�hten'�i1t
lleeft..

.

'behoude:n:t sp?t-gIjni�t 'tleven'van €}en'uitgebhite:

Maar een dag zal komen, ·heeren bezitters, dat.
de slaven, de uitgehorigerden, hunne ketenen
zullen verbrijzelen en zeggen : « de aarde en hare'
voortbrengselen zijn ODS '! )) ', ..

Dan zal er
'

plaats zijn voor iedereen , wanneer

schitterend in al ha'ar glans de zon der rechtvaar]
digheid zal schijnen, - de zon d�r An-A;chie'! -

lnternafinnale '�'eweging
ITALI�. - Te Napels we'rden n'a ee'n'e vier-

..
" "t

weeksd�e gerechtspoetsemakerij tal van 'opstan-:
delin'gen, die., aan de ;oogenflainde o,pstootje��'
zouden _,hebben deel' gerio,men,' gevon�.iscL ¥jer_
nlan werden verootdeeld van IS maanden tot-
3 jaar,' acrttien van 6 tot i 5 -ina_anden en vier t·of! :.,

eene- o/.a�-d::ndrth�h,:;t�"f." "

"

<

_ :�"'<�
De gener'ilal,s .M'6rra en Beu,�ch, de twee be:.uJeri'

t

'�an de Crispi-huisq,bu9ing, 0P "Sjsilie en in Mass�; -

. -_
Ca;rara; hebbeFl 354, zegge 'DRIE HONDERB' "

VIER EN VIJFTIG JAAR' zware 'ked�erstI.:--af--, .

I

met'vasten en-,dwangarbeid 'opgelegd, alsp1ede ""
'3:56 ja'ar gewone gevang�i?straf aap. bo'eren; ',--'

wer).dieden, �dvokat�n;'-a.rtsel1' vr�u.'wen- �p' ielfs
,

aan 'ki'nd,eFen. 'Eenigen tij� �eIeUen, we;d:' eeil
II jaldg.e';' kaa'ap, ,w,;egt>ns deeln�ame aan- deft� 'GP""'�'

...

�tan:G; �erootdeeJd't0t::]! ja�T'g�v��ge)'l-is�tr::if:;_-'_ /-��
\ •

..... t;'
"

Maltbusian'isme en' So,p.ialis,me.·



'ENGELAND. -"- Urt Londen wordt gem�ld
dat het grootste deel van het pauselijk vermogen
berust in Engelsche banken, en gedeeltelijk in

. 'huizen beJegd is. Ret inkornen dat Z. H. daaruit

trekt beloopt prjna 5 millioen pond sterling (I 25
.millioen frank).

-:Een echte navolger van den arrnen Christus,
- die geen' steen bezat om zijn hoofd op, neder te

leggen l ; (Freie Glocken.)

, NOORD-AMERIKA. -,In de kolen- en cooks
d'istrikten van Pensylvanie is een. reuzen-werksta
lling uitgebroken, waarbij de werkstakers als

honden worden neergeschoten. ,

"Wanneer zal dan toch eindelijk het ,tegendeel
plaats vinden?

Onze vaderen vochten voor de vrije gedachte
en stortten hun bleed voor 't l:echt van spreken;
ij willen oak strijden voor: het q,-echt om te dQe.n

wat een. elk van '0!l-s �eGhtvaardig schijn�.
,. '

FRANKRIJI<:' - Alice Pinard is de naam van

eene lieftallige jonge vrouw, een talentvolle

'rnuziekale komponiste, die zich vO,or eenig� dagen
geleden doodschoot ten gevolge vp_n 'een ex·sena·

tor en politikus, de g,odsdienstleeraar Did� .. Deze,

ofschoon gehuwd en vader-van, een groot huisge
z.in, onde�-steun9-e haar in :t gehebn ,�n had er

zijne bijzit van ,gemaakt. _Hij had beloofd haar te

zullen trouwen voor 't geval zijne vrouw stierf;
doch toen zijn� vrouw gestorven wa�, huwde hij

_

een andere. Dat hee1', behalve eeninvlo,edrijk poli
tiek persoon, was ook een v�n de meest werkzame'
leden van de !"ociale,:kuischheidsvereeniging te

.parijs. ,

En zulk ongedierte rnaakt wetten en legt die op

aa� het volk, d(�.t, 'ofsch'oon' arm en onwetend

(z06als die' lieden zeggeI!), zich niet s�huldig
maakt aan 'eenigerlei letsel tegenover wie ook.

Vvelnu, voor dezulken �s het koningrijk der heme
len!!! '

Het is maar...jammer, dat dat 'he�r niet al reeds

lang geleden een doorloop�n.d oiljet. hee:ft gekfe·
gen voor dat verblijfY<l:n geluk�a1ighei�:, / \

ZWITSERLA;ND. - Wij,lezen in Recht voor

A?/en, orgaan der sociaal-demok,ratische -partij ia
. Holland':

« Echte)) sociaal-demok1'aten. Wij wezen er'

reeds bij herhaling op, hoe i,n Zwitserland,ecIl
zeHde strijd bestaat in de' arbeiderspartij als, ten
onz�nt en !ioe ·daar dementen zijn, die Z0Q,-staan
onder den invloed der Duitsche sQcia�l-deniok-ra-

.

tie, dat ze den naam van soCialisten ter nauwer
nood meer verdienen.

'

« Men weet .hoe politie-" ."��haadt
kornmissaris als Vogelsanger als $9cialist kan

optreden. Bij de Meifeesten in b"v.itserl�nd 'heef!!
zich echter een nog sterker feit voorgedaan, dat il�
Nederland; waar de, knoeierij met onze-beginselen

.'

nog niet best-viotten wil, ongelooflijk zou klinkcn. '

« Bij -de betooging die te�·±"'uoern ,gehouden'
werd, heeft de officier van justitie van het kanton

Solothum. het woord gevoerd
-

in �tficiee..le opdracht
Va1t de wC1Ikliedcl1.ja'Yti_j.

-' ,

« Zan- daar de knoeierij te midden der arbeiders
partij haast groot genoe� zijn? l) vraagt J?_. v. A.

tot slot,

Wi] kunnen op deze vraag t�t antwoord geven..
dat, alhoewel de' knoeierij reeds groot' is in de

sociaal-demokratische partij.inict aileen van Zwit-
.

serland, maar ook 'van andere Ianden, zij er toch
nog verre van is, haar hoogtepunt bereikt te heb

ben. De jacht naar zetelkens en hooge posten zal

den arbeiders nog aardige dingen te aanschouwe_l1

geven, tenzij men zoo verstandig zij die ik- en

heerschzuchtigen bij tijds een.jschop te geven op
de plaats waar de rug van naam verandert.

aari degenen cdie�'wi1l�:nlj¢�reR'-
� Z-:::-- CICERO. '

,

BELG IE. - Te Luik heeft een dynamietaan
slag plaats gehad, waarbij eenige personen ge
wond zijn. Blijkbaar heeft men zich vergist in het

juiste adres van hem voor wien de born besterud
was en scheen deze gereed te zijn gemaakt voor
een naarngenoot van een der slachtoffers, die zich

, in het proces-Moineau heeft onderscheiden. ,',

De burger- en enkele soc.vdem. bladen storten

krokodillentranen over de onschuldige slacht-,
offers dezer wandaad. Nu wij kunnen dit best

begrijpen, want .het is ook veel ergt:r dan de

menschlievende daden, door de bourgeois-bandie
tenbentle Op ons1,' onze� rouwen en kinderen

gepleegd, en die ieder uur van den'dag slachtoff�rs
makelll.

Vi:-age��wiI zeggen.: onze slavernij bestendigen.
Nemen �il z�gge11 : ons vrijmaken.

' ,

"

La Libe1:ti, van Buenos-Ayresr-
• '

j"
.

...,...

,

Eerie maatschappij. di�' e�n mensch d�d;:',is :�['
ten �olfe va� overtuigd. dat zij gerecl�tigl;eid uit-'
oefent, Wat groote en �\-erheven gerechtigheid
zou den mensch b_et:acliten die de maatschappij'
zou dooden. CH. NODlER.

'_

. Hij die rneer bezit dan hij werkelijk behoefr,
:gaat de' grenzen der rede en der prirnitieve gerech
tigheid te buiten en ontneemt aan anderen war
dezen toebehoort, LOCKE. '

Beschaving en honger .zijn niet m-et elkander
overeen te brengen. Ar.nx. HE'RZEl;'f.

Een volk dat geheel tot bewustzijn van- zijn taak,

is, gekomen , verlangt geen heerschers meer. T. net: ,

wil zelf regeel�en., B-. BJORNSm-I:� -

�T

Sinds .de Kerk Staat.is gewcrden, behoort"ook
vaderlandsliefde tot den godsdienst. "

,

,

H. HARRrG-�

MECHELEN.

Anarchi:sti�che.VRIJE GROEP.
,

:, ,,'" •

.

," ',I "<

.Zondag 13 Mei, om 'f: ure in het IqI;:aa.l If' 'De: .', .;
-Sleutel ))

" ': ,r r: � ,

OPENBA�E 'VOORDR:ACHT �,_',
.

�'�li�.
Yergaqerf'ngen. -,

"'dENT.
'

,

Spreuken en G�dachten
Volgens M. G'U-izot zijn er mensch�n die ten volle

vertrouwen hebben in de �enschelijke nat�lUr.,
Volgens deze lieden 'gaat de menschelijke natuui; "

aan zich zelve overgelaten;'den.weg van het goede
op. Alle maatschappelijke l(w�l�n' ontstaan door _

de bestuurciers, die de� m�nsch, bederven door
hem: geweld aan"te' doen en hem te bedriegen.

Het geheele streven der
't verkrijgen van weIvaren; �n zij kUI1nen 'niet h�t
g�ringste bewijs le¥el:eIf dat" zij het fechtmatig

,

bezitten;'\'
.

B. PASCAL: �
>

"

\ .. \" -

Het is zaak orr in de pla�ts ;an het,ideaal van'
het vaderland, een ver?-ev�n-er .en: betel' ideaal,
namelijk dat der rrienschheid te�tellen.

,�
, "

"
" t,,. � ,. _"

"

'

'- -

• _

. CH:""ZIEq-LER .....

" (. ""ton \i, �

Men, vermindert net lo�m; men: vermindert he'f'
nogma'als :, n�eIh d�t of steJf �;n,h.�nge;'�"

.,

v,

'. ,,"

� LAMENNAIS;


