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INLEIDIIIG 

Van 24 tot 31 augu1tua 1907 vord in Oobouv Plaoeiuo, Plantage Kerklaan 

61 (nu Afdeling Techniacho- on Ongevallendlenat van de Varkoarspolitie 

van de Gemuentepollth Amatèrdom), hot internationaal anarchi■tisch 
congres van ""'•tordam gehouden, officieel ceheten, 

•tnternation••l Libertair ea KoaDUaintiscb Arbeiderscongres•. 

Het belang van het cocgres voor h~t anarchisme was dat de argumenten 

voor en te&en een pcnunanta organ1aatio op federatieve baal■ duida 

lijk ~•rden on dat op hot eongr•• oen roaolutia over organisatie vord 

aangenOJlleQ, waarin gestald ward dat ao&rcblsme en orgaoiaatie onvor 

brtktlijk ...,t elkaar verbondon zijn v7aO 

Tvoe groepen Nederlandse anarchiaten kvuwi:n tegenover elkaar to ata&at 

de vrljhoidllovonda eo11•1u1niaton on do vrij• aoclallaten. Deze Neder 

landse aeachUlon bleken echtor ook bot internationale anarehh.,. te 

verdelen. 

Volgen• George W00dcoek vaa het het beat b<tzochto anarchiatisctt. con 

gres uit de ge1chiedenls (2), vaarrooo evenwel niets gezegd ia over het 

belang ervan. 

De opzet van deze scriptie is de volgende: 

In hoofdstuk I wordt de controver~e m.b.t. 1organi5atle en anarchinme1 

geDchetet tu$aen twee groepen Nederlandne aa4rchiateu, die vooral tij 

dens de voorbereidingen op het AmsterdlUUe eongrea tot uitlnc kv.,.. 
In hoofdatUk II vordt deze eontroverae togen de achtergrond ceplaatat 

van de internationale ontwikkelingen binnen het aocialieme (de llerate 

en de Tlfeede Internationale) en .,.er B=RR 76 iek ingecaan op het tot 

stand k°"'"" van de Antl-Autorltalro Internationale, waarvan het ,.,,._ 

aterdan.ae concree het hoogtepunt vaa. 

Hoofdstuk III gaat ove, de voorbereidingen - in en buiten Nede,land - 

op het eons••• door de anarchlater,. Al voor het congr•• zijn de togen 

atellingen duidelijk. 
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In hcotdatuk IV volgt een aeroenvetting van het congres en de reaolu 

ti•• en do reactie• van enerchlstioche zijde lcort na het congreo. 

Hoe het de Anti-Autorltalra Internatlonale verging tuosen hot Amater 

d,uua congres van 1907 en bot Londonao congru van 1914 - dat niet 

doorging-, vordt boachrevan in do epiloog. 

In het navolgende worden hoo(dzal:elljlc éR ontviltlcelingan binnen het 

anarchh111<1 behandeld, slechts hier en dur mat varvijdngan naar de 

situatie binnen de soeiallstlaeho beveg ing ( "hat marxiome•, de soci 

aal-democratie •te.), waarvan do le%er ve~ondersteld wordt op de hoog 

te te zijn. 

Die oatvil<kellngen vordea beschreven aan de hand van anarchlatllch• 

tijdschriften uit binnen- co buitenland, de voornaamste bron voor de%e 

acriptle, 

llat (bijna) gohHl bulten bHchouvlng blijft djll d• reacties VUi de 

bultenataandera op hat congrao. Dit betek•nt niet dat deze reacties 

niet interessant ot relovant zouden z1Jn. 

Om een greep t• doen uit interessante zaken: konlngio llilhelmin& heeft 

g•poogd het congres to verbieden, de portieken op de Pl1U1tago Kerkl•■ll 

stonden vol 1r>et politie-agenten in burger, er bestond een boekje met 

foto•s van da internationale anarchisten t.b.v. de nationale politJe 

korpsan an er ia voorgesteld naar aanlolding van het con1re1 de vreeat 

dolingeowet to wijzigen. 
In overleg mot do (lnformcol) scriptiebegeleider Ruud UltUobout - 

apociallat op hot terrein van bot ,uiarchisl!MI te Am.aurdam -, dl• een 

•tudle voorbereid over het consres van 1907 en over veel materiaal be 

schikt met betrekking tot het ondorworp, 1■ de keuze aemaakt de scrip 

tie strikt te b<aparlcen tot de ontvlkkellogen binnen hot anarchiaawt, - 

mat al• voorna...,,.to bron de anarchlstiach• tljdachriftea -, aangezien 

hier nog nuttige arbeid viel to verrichten. 

rn tegenatelling tot do moo•to doetoraal■crlptiea is dit verhaal der 

halve gaan •aanzet tot toekomstige •tudie•, m.a•~ •onderdeel van toe 

kocoatlgo studie". 
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De Scrlptlo ga•t over anarchisten. 

Hot h•ett vainl& zin om een lange, maar deaalnlettemln onvolledige de 

fini~ie te geven van vat anarchi1~e ia, toch ia het voor • • _ bt:ter be 

g r lp van vrij- oocial11uu en vrij heldl1avo11d cOftlWnlama nood:talta llj k 

een zaar korte ulteen~etting van "hot• anarchia~e te geven, ••~ niat 

gamakkalljl<e opgave, aanaezien het anarchilme zich veelal bUiten da 

gebaande pade11 begaf/begeeft. Om aan hyperbool te eebruilten: •r zijn/ 

varen bijna ovenveel Anarchisten als definities vao anarchlsu, om nog 

maart• zvljgen over de definities van taganstacders. 

Kropot.kia atelt, "AnarchiaM . . . . is de 1u1aa van een leven■V en g• 
dragapr lnclpe of -theorie, vaarblj een uitgaat van eon 1a.m1nlaving 

zonder regering. De harmonie In een der&•lljke maatachapplj vordt niet 

bereikt door onderverplng aaJ\ da vat, ot door cehoorza&mheid aan bet 

ten of andere &•~ag, maar berust op vrij• afspraken, tuasan verschil 

lende groepen dle naar gebied en naar berMp :tljn samengesteld ter 

v!lle v•n produktl• •n consumpti•, alaook ter bovredlsiog van de on 

eindige veracheidenheld van bebooften en uplratl•• van de ontvikltelde 

hlOna•. (3) 
SP1engav&t: bot anarchisme ia even&ls bijvoorbeeld het marxisme en het 

christendom., aeo idoolog!•, oen leveosover~u1g1Dg. 

Aoarcblatieche ld••ln hebben ook bulten d• bowoging een rol &••P••ld. 

Anarchiatlache denkbeelden bobben een permanente invloed &•had op ve 

lerlei gebieden; kunsten en Yetenachappen, sexuele moraal. deaken over 

stut an ce:tag e.d. 7727 ,:,.eest 1>erkvaard18• 1amontrokl<ingen :tijn 11•- 
maakt1 anarcho-fascistan1 aoarcbo•bohj uvhkon (aovj et•anarcbls- 

ton), anarcho-llboralen, anarcho-1Urxiaten (libortairo marxlat•n). Hat 

is hier niet de plaats om in te gaan op h•t zinvolle of on:tlnnig• van 

dargolijke verbindingen, illustratief 12, dat anarchlotiacbo idHln 

door diveree atromlngon en boveglng - al of niet bewust• zijn s•an 
na:xeerd. 
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"Het• anarchleM heeft vervantechap Mt "het• 1oclall1me •• "het• 11• 

berallam■• Arthur IAbnlng &telt, "Het anarchlllM la ••n ma1tachappt• 

lijk• fllo■ofl• •• een polltl•k• theorie v1arln de vaardorln1 voor de 

lndivld.,..le vrijheid centraal ataat• (4). 

In die zin la het verbonden roet llbtr•l• •• all• ander• aoorten pro• 

gre■aleve ld!eeln. Ea1entleel voor het anarchlatlach danken 1■ achter 

da afvlj~lng van iedere met dvan& verbonden autoriteit van de••• IND& 

over de andere• (5). 
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NOTEN 

1) - Reaolutiona passed at tbo anarchist coogroaa held at 

Amsterdam Augu2t 24-31. 1907. z.j. blz. 3. 

2) - Voodcock-Anarchinm. blz. 249. 

3) - Kropotk1n-Anarchiu,o, in, Verpleeg (red.)- Peter Kropotkin 

Tekstboek. blz. 102. 

4) - Lobning-lthaka. blz.187. 

S) - Pe■eh-Soeiaal-democratie on anareblamo. blz. 92 • 

• l 
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lloofdatuk [, DR CONTROVl!llSR TIJSSEN VRUR SOCIALISTEN 

EN VRIJE ( VIIIJIIRIDLil!VIIIIDI) COKl!tlllISTl!N, 

!IRT l'"KD!tRATIEVRMGSTUK 

"Ik heb mij tot doel gesteld om de zoaon•amd• anarchisten to 

ver~oonec met de zogenaamde co::munlsten an 11.et bet 001 daarop 

heb lk mot mijn comit, alle beschikbare lectuur over dit on 

dorverp doorgewerkt. Wij zijn allen tot dezelfde slotsom g• 
komen, mljnbeor Ryder. Er 1• g••n fundamenteel verschil t111- 

aen bolde idcologie~n. Hot la ••n kwestie van peraoonlijkhe 

hadeo, ...... • 
(Evel7n Waugh - Terugkeer naar Brideohead. 

Utrecht/Antwerpen, z.j. blz. 219-220). 

[n de voorbereiding op het congres van Amsterdui en tijdens het con 

gres zijn t~•• elkaar boatr!Jdende groepen te ondoracbeiden in Neder 

land, de vrije 1ociallsten on vrije (vrijheidlievende) c-,,uniat1n. 

0a, enig• duidolijl<hcid to scheppen in de verhouding tuaeen vrije soci 

aliaten, met Domela Nleuw.nbu11 ale voornaamste voordvoardor, en de 
vrijheidlievende coamunlsten, die zich op 23 april 1905 hadden vere 

nigd in de "l'ederat.11 van Vrijheidlievende Commuciaten•, 7M aon uit 

ee0zattlng ven beider opvattingen noodzakelijk. 

1. D• vrife socl•llsten 

In bot eerste nt.U!llll>r van bot door Domela Nieuwenhuis geradigearde blad 

De Vrije SociAlist (2 april 1989) hoet het, 'Wij worden •... 1edwong1n 

om ••n naam aan te nemen, die overbodig schijnt en het ook moe•t 

zijn. Vrijheid en soclalisa,o moateD :todani& samengaan, dat men niet 

hot en• voord naast hot andere ter verduidelijking zou behoeven te 

zotten. Alleen d• titel Do Soclallot mooat vol1taan, vant daarin ll&t 

het begrip •vrij" reeds opgealotan•. 
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Het lndlvldualiatischo van de vrije aoclaliaten bleek mot name uit hun 

•fkeer vao perm.aoonte organlaetie ln eon foderatlet verband. Ze varen 

vel bereid zich to organiseren voor oen concreet dool. Scamice vrije 

eoclalisten wilden vel aaJllCnwerkeo op plutsalljk niveau (groepen 

anarchlaM), vat vooral in lim!sterdm vaak &•beurde. 

Hoewel ln de Nederlandse praktijk bloei<, dat Individuele anarchlaten 

(vr ijo sociallsten) on coaraunhtischo aoarcbloton (vrljheldUevende 

coamunlaten) elkaar bostrodon - waarbij zeker niet voorbij gegaan mag 

worden aan persoonlijke tegenatollingen - meende Do1110la: •Belde vormen 

(co.auaiatisch en individueel anarchioma - RJ') kunnen ~•t naut el 

k&ndar baataan en als d1n de voordalen ~•n het comr:run1a.m• doo~ l>eap• 

ring van veel arbeid en koaten veel groter zijn, dan zullen do indivi 

dualisten van zelf an uit eigen vrije verkiezing dien vorm verkiezen 

boven deD iDdividueelen on :ljD er bij vien trot• dat alles het indl 

vidueelo leven boven ~lles gaat, welnu valk be~v•a~ zou er ter wereld 

beetaan, om dit niet too te staan af toe te laten?• (1). 

E4n van An>erlka's bokendato lnd1vldual1atlacha anarchisten, Benjamin 

R. Tllcker, die cOllRunistlscho anarchlaten hot recht ontzegde zich an 

&rchlat te noem1n1 aehroot in zijn brochure St•t! •ocialism •nd anar 

chhnu "Ik vll si.mpalveg de aandacht vestigen op het feit dat hot 

(anarchillM - R!') een ideaal la, dat volkoa,en onverenigbaar ia mot dat 

va.n die cottmuni~tea, die zleh tan oorecbte •n•rcbi~ten ooemen ... •(1). 

Zonder Domela nu op 66n lijn met Tucker te villen stellen, vaa zljn 

vermogen orii met ander~ anarchisten permanent sameo te verken (.al ot. 

nlot in federatief verband) niet al te aterk ontvikltold. 

i 

J 

Domela noemdo zlcb aooiaal-anarchiat, w&aru>eo hij zich vaarschijnlijk 

vilde onderachaiden van puur thoorotlsch bezigxljnda inactieven, maar 

vat hij erondar verstond, vordt niet helemaal duidelijk. Voor hem va 

ren er drie kanmorken, •1. een okonomische of de vrije toecang tot de 

arboldSllliddahn; 1. een veratandoUjke of de gelegenheid om vrij to 

denken en te ondorzooken; 3. een zedelijke of de golegonhold om vrij 

zijn aanleg, zijn neigingen ta kunnan ontvil<l<ol•~• (3). 

l 
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81Dnan d• llederlandea anarchiotiache beve2ing groeide ... str01111na, 

v1ar vertegenwoordigers pleitten voor samanverking in federatief ver 

band , Dargol1jke idooln worden gapropagaard in bladen als Racht door 

tee en ... t name Do Toekom,e, dat al in april 1904 do ondertitel voerde 

van, "VriJ-sociallatlach Orgun van do Federatie van Sociaal- Allar 

chiat•n• - do federatie van da zuidelijke groepen, Belangrijkste 

voordvoardors van deze atromln.g varen1 Cornell•aen, I.I. S1ruon, J.3. 

Lodewijk, de gebroeders Sligting, Jac. da Lan2• an G. Angenont. 

Kerstmis 1904 verd in Dcventor een conferentie van vrij• aoclalisten 

verenlglngeo, anarcb1at1ache groapen en propagandaclubs sehouden, vaar 

gesproken werd over da mogalljkhedon oia een landelijke tedaratia to 

stichten. Da co1mlssle van voorbereidi01, vaarvan H. Kolthak deal uit 

ma•kte, ontving overwegend po~itieva reacties: 31 steQm.O:D v66r, 5 

atennen tegen en 4 bl•nco (10). Ai v66r de aanvang van da conferentie 

oprek Corneliaaen zich ia =R Toe~oNat (24 december 1904), •Het iadlvi 

duall•~• en de conferentie van Deventor• - in ocdubbelz1nn1ge bevoor 

dlnsen - uit voor da aticht1ag van eon landelijk& federatie, die vol 

gen■ b1m oen boginselverklaring z.ou moeten hebbeo. 

Hij haalt uit naar de individualisten on beticht Doula ervan een ont 

bindende verklng te hebben op de anarehlstlache beweging. 

l!aslotaa werd un landolljl<e anarchbthche federatie op te richten. 

Paa op 25 februari 1905 verscheen oon ingezonden brief van A. van Em· 

...,neo in De Toekonist. Hij stelt vijt vragen, 1, Doet U n,ee aan da!• 

derati•; 2. B10~ U hot aan~ ~at da voor5tellen van de zuidelijke fe 

deratie (dia voorstelde de zuidelijke groepen op te laten gaan ln de 

ta stichting landelijk• {ed•ratie - RF)1 J. Wilt U mot Pasen eon con 

terontie houden, vaar1an uitsluitend deelgenomen zal vordan door voor 

atanders van een laadelljke federatie; 4. Heeft U nog voorstellen voor 

de conferentie; 5. Heeft U een voork•ur voor aen bepaalde plaats. 

w= de conferentie van 23 •pril 1905 te Utrecht werd een becinselver 

klaring geformuleerd an vud•n all•rlol org■oisatorlscho 1talcen b■apro 
l<en en werd de •federatie van Vrljhoidllevende Co,muniaten• uitainda• 

lijk opgericht. Er waren 11 groopen aanwa~ig. Bealoton word eon ult- 

j 
• 
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Ve>orend eom1t6 te kiazan, dot elk jaar zou aftraden (het ••rato com1t6 

~•tond uit: J. Stek (Amaterdam) voorzitter; J.J. Lodevijk (Amllttrdam) 

aecretaris; J. L. Bruljn (Den Haag) poooingmeuter) tijden• Hn Jur 

lijkaa te houden conrerentle. 

Ondanks groot onthoualaamo bij rolatlat veinigan alaagda da tederatla 

nr Diet in een 1erieuze concurrent te vorden van de vrije groepen. In 

1906 tolde de federatie 6 afdalingen, terwijl er 66 vrije groepen va 

ren (11); In 1907 telde da inmiddels tot •Landelijke Federatie van 

Vrijhaldllevende Coa,uniaton• gepromovaarde organisatie 9 afdelingen, 

terwlj 1 er 66 vrije groopon varan (12)1 in 1908 varen er nog 2 afde 

lingen tegenover 81 vrije groepen (13); in 1909 bestonden er nog mear 

vier afdelingen (Yranakor, Harlingen, Dan Haag an Rotterdam) tegenover 

74 vrije groepen (14). 

Al roet al heeft de federatie eoc kvijnend bestaan geleden, mot &la e 

nig tijdelijk hooatepunt 1907, het jaar van hot lnternotlonale anar 

chisat•ncongce1. 

De !adautia hadt in haar korte bestaan drie bladen uitgegeven. In 

190S eeeeeheee Da Vrije COl'TJtNnist. va•rva0 de redactie gevoerd v•rd 
door Samoon, Vlnk an Van Eomanos. Van 20 mei tot 17 juni 1905 ver1che 

nen er vijf nuamera, vaarna het blad verdveen: de redacteur1 meenden 

dat =R Afbelg. het In ~terd.., ver1cbijnondo NAS-orgaan, bun blad o 

verbodig maakte. 

Vaarschljnlijkcr ls dat iR Vrije Co'l!'IYniet aan flnanclllo moellljkhe 

dao ten onder ging. Tot het ven,chijnen van Grond en Vrllh•ld (januari 

1906-apr!l 1907), 14 nWOIUlrt, kon de federatl• haar m■dedel!ngen kwijt 
io Het Yolkadagbl&d. 

De verboudlng tuaaen Domela on Corneli~••n spaeldo aan balangrljke rol 

la do controversen tusson vrije socialisten eo vr1jhe!dl1evonde coamu 

nlsten, hoewel ar geen duidelijke afgebakende blokken b<tntonden. Aan 

vack•lljk• ~•rkteo ze nauw samen in Recht vo9r Allen en do •sociaal 
Deaocratlach• Bond/Socialistenbond" in de Jaren 1892-1896, vaarna hun 

Yogen 2:leh aeholdden an do kritiek van belde zljdea loabaratte. In 

zijn V♦n christen tot anarchist verweet Docnela Cornellatan ham ln zijn 

anarcblstiaeha ontwlkkelingogeng &ehlnderd te hebben: •zelfs geloof 
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ik, dat lk ••rder den weg van het anarchlame zou opgeaaan zljn, indien 

niet Cornel111en mlj jullt daarvan teruu•houdan ••• Ik ben overtuigd 

dat Cornoliaaen, al doet hlj In de laatate Jaren nog zoo z'n beat om 

anarehlat to achlJnen, ln z.ljn ziel nooit anarchist ?MQ worden. bGS_ 

geeat 7( zoo<lanlg verdogtutlHerd .•• dot bij door zijn herHn!onutio 

zich nooit ,:al kunnen verhdhn tot do boogu vat1 het anarchhM" 
( 1 S). 

In een brief aea Frledeberg (16) apreel<t Do!Hl& over do •jozuithcho 

truc:»• van Cornellsaea., daarmee doelend op dl•n• kathollake acht•r 
grond. 

Cornellsaen liet zlcb evenmin onbetuigd, hoewel zijn aanvallen minder 

persoonlijk gericht oo zalcolljlr.er van toon waren. "Haar tijdens :<!Ja 

samenwerking met mij werd Nleuvenhuis eerst r•volutionair socialint, 
later cOC1111Uniltilch onarcblst en eindlad• bij nog voor mljn vertrek 

naar Frankrijk (maart 1898) met ateeda n>eor in da rlcbtln& van bet ln 

diVldueele anarchlaoie te evoluelren•, schrijft Cornalla1en (17). 

In Ket Revolutionsi~e Komynlp• pl•ltto Corneliaaen voor aaaeftverklag 

van revolutlon1lr• aoclallsten en communi■ti•che anarchisten. •Dat&•· 
schrift beoogt slecht• te oadarzotkon, ia hoeverre revolutionair• 10- 

cialiat•n ea kocr:mu.niatiache anarchisten, zich kunoon verstaan OCDtrent 

do taktlol<, d1o in den strijd voor do ekonomlsche emanclpatlo van hot 

prolotarlaat to volgen valt" (16). In zijn theorleln kond• Cornoll11an 

da zal!atandlge vakb1ve1inc - la Nederland hot NAS, waarvan hij enige 

tijd b<lstuurelid vas - een centrale plaat, too. Cornelisseo tracht• 

o&u~ere banden te arn.dea tuaaen de Federatie van Vrije Coc:tmwliaten eo 

bet NAS. Ze i:oudon op deuHda grondslag ataan on dus naast elkaar 

moeten opereren, maar JlOt dio a&1Mnvarking vlotte hot niet zo (19). 

In zijn •International• Brlovon• voor Hot Volksdagblad viel Cornelia 

••a Stirner aan, dia volgena ham rr:.et de leuze •Jlt.ij gaat niet• bov•n. 

mij• ln feite un ltaplt&liltlach standpunt innam, • OOOO dan ervurt 

1. 

P 
6 
7· 

e 1 

go, dat deze achrljver strijdt togen hot aocialisme in gehee) Jjjn "l'!; 

vang. ook tesen h•t vrij• 1oclall11110; dat hij staat op bot kapitalla 

tlsch• standpunt dor vordodlgln@ van hot privaateigendom,,,• (20). 

t 
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Hoovcl l>oa>ela sympathiek atood ugeno'l•r het verk van Stlrner (21), 

vas zijn aoarchisllO van geheel andare aard. O.salnl•tt•mln ziet Corne- 

11•~•n ovorc•nkorutcn, "Zou hij (Domela - Rl') rood• zo ver den weg van 

het lndlvldualbmo en het ontlaoclall..,• zijn otgozoltt, dat bij vee e 

do uoodzakollJkhald van het •-nworken an voor de verpllchtlngan die 

hot s...,.,nverken oplegt, zelf• gaan oog .... r hooft, die enkel nog maar 

keet God. Ik God 1ndlvldu7I" (22). 

E,n van de bolangrljk■to verechllleo tu■soo vrljo socialisten an vrije 

c011>1Wnlateo was bot bobben van oen bealoaelvorklar1ng. Laatstgenoemden 

hadden een bcgloaelverklarlng van tieo punten, dlo Ic het eerate nw,, 

mar van Grond en Vrijheid gepubliceerd nl vanaf februari 190~ door 

Coroeliaaen toegelicht verd, De vrij aociallaton uit Amaterd,... haddeo 

evenceu ooo bogloaelverklarin&, dl• volseas J.L. BruijD (De VrlJ• So 

çlallet, 12 december 1906) nageoo•s gelijk vu aan dia vao de federa 

tie. D• vrijt •oclali•t•n kenden ar achter ••n aadore betekenis aan 
too, voor hen vas het meer een •dlseua1i1stuk• dao een •atatuut•. Do 

mela mooodo dat het tekenen van een beglnaelverlûarlnc belachelijk va• 

en dat ermee verd aeauagereerd, dat wie niet tekende~ tich s••n an•r 

cbl1t aoeht 0oemen. 

t 

l 
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l!OTEN 

(1) - Domela Nlauvanhula-De geachlodonls vaD het s0clallS111e. Deel III. 

blz. 128 

(2) - Tuckor-State Soelal1Blll and anarehism. blz. 22. 

(3) Do aaacbledenla vaD bot soelnllama. Deel 111. blz ••• 

(4) - 1'rleawljk-A•atekeninge11 bij de herlanerlngea van lmlc.e Klaver. 

blz. 240. 

(5) - Hanuen-Daaa Gouloo:r.a. blz. 20. 

(6) - R=aer - iR prlraalde dor tlr4Jlnio. blz. 19/20. 

•veel van dl• ayndlcaliatlnche opvattins waa terug te vlndon ia 

hot NAS dat talloze stakingon steunde on door zijn oaathanke 

UJke, los van de poUtiol<e partijen staanda opstelllag op de 

a1111patble van het vaD morandeel vaa de vrije soclsllaten kon re 

kenoa•. 
(7) - ferdeek (l!akand op do flets. blz. 56) schrijft: "Het zal vol aan 

onze beperkte bolangatallling golegen hobb<ln dat vlj van de Do 

,..1~-•oarcbl■ten als voorna1.1ILate kenmerk hun antimtlitarl1mo za 

gen.• 

(8) - D01110la uc bijvoorbeeld niaU In 001!, terwlj l H.I!. Kupers ea 
I.l.Sa.ruon er voorataoders van varen. Ziet 

Beckor/Frt.svijl<-Bedrijvan In olgon behaar. bl:r.. 166-169. 

Yolcker-fferea an arboldoro. bl:r. 4]6-440. 

(9) - Zlo hlor-voor blz. 

(10)- Recht voor allen, 7 Januari 1905. 

Zie ook, Bedrijven In elg•n boho•r. blz. 166. 

Heth~!•r aehaarde zich aaa de zijde van DOC!>Gla ""'t zijn stelllnc 

dat 

anarcbiotbeho orgaalsatie onanarcbiatiaeb vas en altlj~ tot 

contrallaatia had golald (Yelelter-Heren oa arbeldora. bl:r. 

431-432.). 

v77aV Sociallatlaeha AlmAa&k voor 1906. 

(12)- Soclallatlaeh• Alm41nak voor 1907. 

(13)- Soclaliatllcho Almanak voor 1906. 

(14)- Sociallatlach• Almanak voor 1909, 

Hlenu• zij overigens nieta geugd over de onderlinge suu,ohanc 

VUi de vrije groepen en hun •1ede11tal"' .. 

(I~)- Van Christen tot an.archiat" blz. 398. 
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IIOT!H 

(16) - Iat Triedebers Archi•t. Brle! van 26 aUj!uatua 1907. 

(17) - Strijd, llot on l••d. blz. SI. 

(18) - ROter VQ<; apoorvegstalclngen van 1903. blz. 11. 

(19) - Grond en Vrijheid, januari 1906. 

Zio voor do reactie op het anarchlatancongre• van do zijde van 

het l!AS: De Arbo Id, 31 au1ustu1 1907. 

(20) - liet Voll<sdagbjad, s juni 1907. 

(21) -Zie bijvoorbeeld, 

i ; geacbledaoln Vtul het aocialbmo. Dool III. blz. 134-141. 

v75a V Q6• Y[lje Coi;z;iun1i,t1 juni 1907. 
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Hoofdatult lI, DB ANTI-At!TORITAIRB INTERNATIOlfALR 

"Op d•t ogenblik deed Ik niets •nders dan daar zitten, eon 

halfslachtige overloper uit Qijn eigen ki••••• ""'t gevoe 

lana die vertroebald worden door gepraat over anarchia""' 

in Cambridge, kreten uit de kerkdienst toen ik verdaan 

genomon, nn.;ziek dia de band apeolde toon mijn v•d•r• regi 

ment naar het atat1oR marcheerd•• zeventien jaar geleden.• 

(Christopher Iahervood-Menoer Norrie ceemt do train. 

Amsterdam, 1980. blz. 65). 

Do in het vorige hoofd1tuk beacht'aven cootrov•r5e tusaen de vr lj• •o 
ei al laton on de vrljhoidlievondo col!IWnlston is voor een ar<><>t dool to 

rug to voeren op panoonl1Jke tegenatellicgen (n>et n&tOe tuuen Do".ia 

Nieuvenhuls oD Cornollsaen). Deaalnlettemin verdeelde het onderverp 

•anarchisme en o~g•oisa~i•~ ook de anarchlntan buiten Nederland en hctt 

zou het ook de dlaeusele• op het Am1terda.rue consr•• bepalen. 

Voor begrip v•n het Nederlandse ao11rehi1me en het Am•terdam.ee congres 

van 1907 la zicht op de inteniationalo ontwikkelingen in hot anti-auto 

ritair• kamp noodzakelijk. 

Na de breuk tussen autorltairon (Han< e.a.) ec onti-autoritairon (Ba 

koonin o.a.) op het Haagae congres van do !orste Intornationalo (2 - 7 

soptambor 1872) vroegen Guillaumo on enkele andere •tedeD van da min 

derheid" (a0t1-autoritAiren) :tlch af hoe de Internationale gaorgani- 

11oerd kon en mo••t worden en boe de !•d•r•t1•• de onderlinge banden 
konden v•r1tev1ge:n. Da diacuaa1es hierover verdon voortaezet ln Bru.t 

sel, vaar Guilhumo, Schvlt"gu,bel, enkele Spaanse afgevaardigden en 

Cafiero op 9 aeptcmber gesprekl<on voerdon mot enkele Bolcon, die zich 

a•n do ~ant van de miuderbeid achaardon. In bot bijzijn van Bakoonin en 

oen aantd Italia.nen (onder vlo Halatuta) verdon do geaprekken op 12 

aeptembor te ZUrich hervat. 
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Op 15 aeptambar verd ••n buitengewoon congrea van do Jura-fedor•tl• in 

St.IGler gehouden, dat ook be%ocht verd door een aantal afaevaardlgd•n 

uit Spanje, Ital11, Frankrijk on AlDorilca (1), vut de ruolutiu van 

hot Haagse coogr•• verworpen werden on do •excomsunlcatle• ven Oulllau 

me en 8alcoonln niet erkead word. In do eernte reaoJutle verd gesteld 

d~t er onn,iddelljk goworkt %OU vorden aan •ooa federatieve en vrije o 

vereenkam!lt tussen alle federatiea, dl• daaraan zouden villen. mtewir 
ken. "(2). 

Het congro• baaloot Schvit%cu6bal en Guillaume aft• vaardigen naar het 

lntornationale concroa, dot aen uur later in hetzalfda gebouw gehouden 

werd~ 

Hot lnten,ationaal congrea verd bijgewoond door 15 nfgovaardlgden uit S 

landen, Spanje, Italli, Frankrijk, Zwitserland (Jura) en Amerika (3). 

De Itallanen hadden "n bindend mondut ;M• volledig to brakon mot do 

Algemene Raad, een standpunt dat cedeeld werd door de Spaanse afsevaar 

dlgden, dio or echter niet namens hun federaeie een uitspr&ak ovec kon• 

den doen. Lefrancaia, die Am•r1kaans• sectie• vertegenwoordigde, 1t•un 
de het Italiaan•• voorstel, terwijl GulllaWM voorstelde de verklaring 

van de nlinderheid van het Haa.g•e c-ongraa aao te houden, d"w.%. bet. 

blijven aanhouden van d• banden mot de Algu.oao Raad al• louter adaini 
atr&tief licbaam. Do :1ensv1J:• van Gulllaume "trJomteerd••• zoal11 

blijkt ult. 2>• eer•t• reaolutia (4), vasrln tevens ge3teld werd dat de 

zelfstandigheid en da onafhankelijk van de federaties en aoctiaa de 

grondvoorvaardon vol'1Dden voor de bevrijding van de arbeidende kl••••· 

Wellicht ton overvloede verd duidelijk gemaakt dat het congrea de reso 

lutie• van hot Ha~gao congre• en de nieuve bevoeadheden van de Algemene· 

Raad niet erkende. 
De tweede resolutie had batreJcl<ing op hot vrlendachapapact voor onder 

linge solidarltelt eD wdorzijdae bulp1 vaarvocr a.eer en directer con• 

tact tuoaen de federaties en aoctiea nood%akelljk geacht verd. Het doel 

van het pact was het bevaren van de ••nbeld vmn de Int•rnationale tegen 

inbreuken daarop ven do zijde der autoritaire partij. 

Het voeren van •politieke actie• werd in de derde raao~utie •even ab• 

aurd als reactionair" s•noemd, Juiat het vernietigen van politiek 1• 

weld waa de ••rat• ta~k van het prolatariaat, d&t zich ■olldair moeet 
opstellen in de r•volutionaire actie. 
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In de viordo ruolutlc vard gostold dat •vrijheid en arbeid de arond· 

slag van de Mraal, de kracht, het leven en de riJkdOlll voor do toak""'9t 

vol"ll>don• • El'lco niot vr1Jv1111g 1teorgani1terde arbdd zou verworden tot 

onderdrukking ; _ alleen het bezit van de produktiemlddelen zou een ga 

rantie voor vrije arbeid vorm.en. De eongr111laton waroo het erover een■
dat d" bavrljdlag van de arbeldora alleen mogelijk waa, wanneer de 

vrija tederatles van alle producenten gebaseerd zou zijn op onderlioge 

hulp en gelijkheid. 

toaslotta baachouwde >N>> staklngon ola uitstekende otrijdmlddoien, hoe 

val man %1ch over d• economi1cbo resultaten •rv•a niet al teveel illu• 

daa ualr.te. StaklDgon zouden bot klaaHbo""otzijn bovorderen, éR ar 

boider:i1organiaat1•• varaterkea en het proletariaat voorbeceldeli op de 

uocialo revolutie. Voor deze doeleinden verd da uaivere•l• organisatie 

der vakbondon bahngrljk geacht an bat congres benoon><I• dan ook oen 

commia•i" die hierover verslag uit a,oeat brongen (S). Ken besloot all• 

feder&tios de in St. Jmler aangenomen resolutlei, toe te aturen en hen 
te vragen z.ieh erover u 1 t to :spreken 10 evoneeaa ••n voorkeur uit t• 

spreken voor een volgand coogres (6). 
Ondanks de ochljnbare eenag ... lndhaid IHlnond•n er wel d•&•lijk "•r 
aebill•n van in~icht. CafJero eo de meeat• Italianen waren van iaen101 

dat. d• propagtnda en de varvnenlljklng vao de anarcb1stiscbe idHtD 

het meeat gediend zouden zijn mat het voeren van revolutionaire actie, 

terwijl GuillaWM aan bredere buis wilde ocbeppan om ook andere fede 

ratie• in atoat te stell•n zlcb bij het pact aan te sluiten. 

Voor-dat zo Z.vit■erland var-lieten. stuurden de Spaanse &fgevaardlgden 
een briot aan het Brusselse � Llb6rt6 (16 septemlHlr 1871), vurln ze• 

proteat.eerdea tegen de door de u•rdorbold genomen N•luitan lo Oen 
Haag, oen voorbaald dat·gevolgd word door Rusalach• emigranten die het 

zelfde blad een brief schreven Olll met name to protaateron Uge11 de 

gronden vaarop Jakoeain en Gulllau:cao •geexcormiuniceerd• werdea. 

De groot•t• federaties. de Spaan:1e en d• ttallaap.ae. aprakes:i zich op 

bun con&r••••n van Cordova - dat bo~ocht werd door 50 atg•vaardi&dan, 

dl• meer dan 20.000 leden vertegeavoordigdon - on Bologna (lS-17 uart 

1873) ult ten sunote van hat pact van St. !mier. " ; F Jura-congres van 
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Nauchlt4l (27•28 april 1873) stelde • • _ alle federaties voor een alge• 

moon consr•• te Ganêve te houden op 1 september 1873, vaa...,.e de fede 

raties nklcoord gingen en op voorstel van de !elsioche fadorot1e werd de 

Jura-federatie lll<lt de organisatie ervan belast. Hot dotln1t1ove sluiten 

van het solidariteitspact en do hor~1•nlna van de algemene statuten va 

ren de belangrijkste &gendapuntoo. 

Hot internationale congres van C..nàve (1•8 september 1873), dat door do 

deelnamora beachou'lld verd als h•t ~•ad• congree van de Eerste Ioteraa 

tlonale, werd m.aaaaal be~ocht. Het acboraen van de ~ura~federatla door 

de Algemene Raad v)a nam bij so..,lgen velllcht de lutate reetjes tvlj 
!ol weg. 

1- flet intorcatioaale congres van Zttrich (1893} 

Vanaf hot stichtingacongrea van de Tweede Internationale (Parijs, 14 

-21 juli 1889) reun or problemen over de werlting, functh en aamen 

atelllng van de oociallsti2cha org1nla1tle, hetgeen a1rdl1 &•Illu 

atreerd werd door hot fait dat or al in hot beginjaar tvaa congreaaen 

werden gehouden, het ena werd gcorguisee~d door do toen nog •m.arx1s 

t1acha" •aahangor■ van Jul•• Cuesde en de Blanquieton e Iv , Edouard 
Valllant1 hat udoro door de •poss1b111aton• van Paul Brousse (8). 

De problemen voar,,eo do Tvoedo International• dnda haar moallijlto 

atart to kan,pon kreeg, varen zo mogelijk nog groter dao die van do Ber 

ate en het 1• dan ook onjuist om z:e aan elkaar aelljk te stall1n. rrla• 

derich Engeh, IUlholm Liebkoecht, C6sar do ·Paopo on Cbarlaa Longuet, 

dio behoorden tot do aanhang van Harx, ""'enden dat de oudo strijd van 

da Ecr~te Internationalo verd voortgezet in d• Tveede. 

De conflicten 1n do Twaode Internationale werden echter ni•t alleen 

tusseo anarc:hi■teo en •marxisten"' uitgevochten, alth•n• niet tussen 

tvoe duidelijk afgabakanda an homogene gro~p10. ID hit •autoritaire" 

kamp waa de eenheid ver ta :oekoo: Eduard Bernstein•• •01, Vorau••t~ 

zungen doa Sozialiemua uod dh Aufallben der Soz:ialdemokratl•" (1899) 

viarp zijn •revisioni1tiaehe• achaduvan vooruit. 
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Ook werd het congres uitgenodigd te onderzoeken in ho•verr• overHn 

stcs.mning tussen revolutionaira 2ocialisten en commu.n1atiache anarcbls 

t•n mogelijk waa. Noch het loutor parl•aentalre atandpunt der Dultser1, 

noch het otandpunt dor 1/odorlandera werd guccopteerd. Da onmogelijk• 

aynthcao luidde dot politiek• werkzaan,haid ■licht■ een middel kon zijn 

ter verkrijging van da 1con0CJ1lache vrljlDllklng van het proletariaat, 

waaraan later word toegevoegd dat de •polltlekc" werkzaamheid noo<lzake 

lijk Is zowel voor het doel van het agiteren en het consequent beplei 

ten dor boglnaelan van het 1ociali11M aloook met hot doel 01II dringend 

nodige hervomlngen to krijgen, Uit de toevoeging blijkt dat het Ntder 

landae atandpunt meer verloor dan het Duitse. 

Niet alleen Bebel ei«:elleerdt In éS_ afkeer v111 de a0archlston1 de 

Ooatonrijkoe Victor Adler verklaarde dat "zijn• delegatie erin goslaasd 

vas zich te ontdoo0 van oen TJ aechiach-Nat1011all:stlache-Chauvlnlltl 

•che-AJ>archist • (ll), 

Na de uit•luiting van Vllhela Werner •n Guatav Landauer, die door Bebal 

voor •politiespion• werd uitge~••kt, v•rklaardan ze dat ze net als an 

deren in een openbare volkaveraadarlng tot afgevaardi&den v1r1n verko 

z.en.. 

1>41 •gelxcoaaunlcaerden• - anarchJateo en revolutiooairo aocialiaten - 

belegden op din•dag 8 au2uatua om 10.00 uur •s avond• een openbare blj 

••nkomst in Ca,lno Auf•erslhl" wa•r o"m" aanvo.z.ig warenz Dot11iela !U•u 
vanhuia, Cornelia1an1 Luidauar. Verner, PavlovitsJ, Ho11nar1, Nonne 
mann, Rathtunn, Bernard Kompffmeyor, Attillio Fannlzza, Bildhauer, 

Yritz Schuepp en de in l!ngelaod vonende Duita•r Ferdinand Gilles (12). 

Aangekondigd werd dat do ul.tgeatoten.n het lnltiatiof geoOIMID hadden 

tot d• organio~tie van een tegenconfar1nti1. 

Het congres van ZQrich an de tagenconforentie hadden als resultaat, dat 

parlementairen en •nti-parlecwnt.airan onvorz.oenlijker dan ooit t•gan 

ov•r elkaar 5tooden. 

Voor N•darhnd betekende hot ongotvlj fold een vera11ell.lng van de op 

richting vao do •sociaal DtJ11ocrati2che Arbelderap1rtlj"(Sl>Al'), boevol 

de dl11idonto p~rla11><1mt1ir• utopisten nlot alle parlomentalren tot zich 

vJat•n te trokken. De tv•alf apostoleD verdec veal••r al• scheurmakers 

dan •l• ,.,aldocnara ge~i•n door de meaete SDB'•r• (•Sociaal Demo<:ratl 

e che Bond•). 
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Toch zijn ar enkele parallollen to trekken tuu11> d• proble11en binnen 

de Eerste en do Twe•do Ioternationala. Tijden• de ze•d• zitting van de 

Lond•n•e confarantie van de Eonu Internat1onalo (20 o■ptember· 1871) 

werd door Edouard Vaillant eon motie Ingediend, waarin ga■teld werd dat 

politiol<e en maatachappolijko vraaanul<k•n nauv mat ollcaar verbondoo 

zijn en dat hot noodzakelijk la de arbeidora op politieke grondolag te 

verenigon. De motie kreog da ataun van Harx an Engels. 

Op da voorcooferentie van het conares van Zürich (6-12 auguatu• 1893) 

te Brw,ael (26 maart 1893), dat van Nederlandse kant bezocht vord door 

de SDB'ar (Sociaal D111>0<:ratiscbo Bond) Chrlatiaan Corneliasen, werd ge 

sproken over do formule van de toalating, vaarbij het volgend• l>ealoton 

werd; "toegelateo tot bat congres worden all• arbelder1-vakgenootschap 

pen, voorts do socialisti,cho partijen en vereeoigiogen, die do noodza 

kolijkheid dor ocboidors-orgonisatio en der politieke actie erkonoea,• 

Zovel in 1871 als in 1893 verd aetracht de Internationale op politieke 

srond5lag to or1aniaeren. 
W'aal:' de a.nareblat.en tn •ader• antl-autoritairoo dankzij talloz• •tac 

tiache• maaoeuvres van Karx e.a. in 1872 capituleerden, toondan za zich 

in 1893 standvastiger. Maar juist In znrtch bleek dat er oen belaagrlJ 

ko 5tap op veg naar velovervogen parlemcotariame vaa ge~at. 

Zaken waren nu duidelijk. Toen Gustov Landauer en Wilhelm Werner - bol 

don behorend tot do zgn. •Jungen• (9) - protesteerden, verdeo ze bard 

handig de zaal uitgewerkt. 
Domala Nieuwenhuis schrijft hierover dat moo da anarchisten op aaodranc 

van da Sozialde:iokratlsche Partei Doutachlands (Sl'D) uitsloot, omdat 

Bob1l, die erin gesl11gd vos do •Jungen• op de Sl'D-p1rtljdag van Brfurt 

(14-21 oktol>er 1891) uit te sluiten, dreigde op te atappon (10). 

Domala'a rnotio over de &lgerc,e111e vark~taking •l• reactie op ••o. ult. t• 
brekon oorlog on do daaraan gekoppelde dienstvelgerin& verd door HD 

overgrote meerderheid bestradon, alleaQ Australleche, N•derlaadse, 

Noorae en eokele Fran■e afgevaardigden •tamden met htm mee. 

Hot Nederland■e voorstel ovor politlel<e actio vu niet ant l-parlemen 

tair van karakter, in die zin dat do verl<lozingon alecbt■ dienst mooa• 

ton doen als acltatiomiddol, hetgeen betokande dat moa, eenmaal &•kozen 

als parlemantslld, niet moest meedoen aao de parlem,eotaire arbeid. 



V 57 

2. ton le • rch st1sc • ont•r• tie van Ch 

Ma het internatlonale coogru vao L<>nd•o (14-19 Juli 1ee1), dat be 

zocht verd door aoclaal-nvolutionllren on anarchlat11ch1 1<op1tuklce0 

(o.a. Kropotl<ln, Malatoota en Johann Hoat), zijn er tot hit internatio 

nale anarchistencongrea van Amsterdam in 1907 enkele po1I01en onderno 

men om puur anarchlatlache concr••••n ot conferenties te houden. 

Dat er in de Jaren 1881-1907 zo vainlg internationale anarehlltlaehe 

eongreasen/confereot!aa werden gehouden, beeft een aantal redenen. In 

de eerste plaats stre•fden de a11'1rcb1aton naar oen pla.ata in da Tweede 

Int•raotlonale (1889-1914) om ,..,_.n ,..t andere revolutionairen 66a 

front tegen do rest van de wereld te vormon. Door hua uitsluiting op 

het congroa van Loodea (27 juli-! auguotu• 1896) ging die kano verlorea 

an scheidden de ~egen der antl-parlemoDtalrcn eo parlementairen zich. 

Nog confuus van de klap kvam hot beleggen vaa eigen con1reo1ea en het 

etlehten van 66n of ander 1ntoraatlonaal biadmiddel - een internatio 

naal orgaan of correopoadeatiebureou - schuchter op gang. Bovendien 

achtte de 1nd1vidud1st.1sche vlo11gel binnen de baveglng anarchlame aa 

organl■atio onvorealgbur. Zo zijn de Nederland•• vrije aoc1al1aten 

zich altijd blijven verzetten t•g•n ••n penuneate aaarchl1tl1cho orga 

aiaatle. Gezien de beperkt• budgetten van de anarehleten la het ook l><t• 

grijpelljk dat lnternationalo bljeenk0111ten niet een eerste prioriteit 

vormden. 
In de jaren 1890-1907 11 eea dubbele brouk te constateren la de Inter 

national• revolutionaire boveging1 die tuisen veoe- en tegenat•nd•r• 

van parl•m•ntalre actie eo die tussen voor- •n. t•s•n1taadera van ••o· 
permanent• anarchlatlsche federati•. L1at1tgenoell>de di1cu.■1ie lnfaa bot 

duidelijkst tot uiting op hot internationale anarchlstencongr•• Y&.a ,__ 

sterdua in 1907. 

»O conferentie van Chicago (1893) vu Un van de overbrugglnaabijeen 

komatta van de naar hun idoat,ltolt :oekende anarchllten. Br VH aoa 

niet gobrol<en m.t de 1',eedo Internationale, hoewel ••n dool zich eteed1 

nadrukkelijker In parlo1Untair-dam<>eratiacbe rlcbtlnc boaof. 
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In La R6volte van 18 f b - • ruarl 1893 voraeheen een oproep""' op 16 1ep- 
tembar ~o ma••••l lijk moge de conforentle van Chicago bij te vonen.l><I 
planning á MM eehter t 1 k va enge u klg aancezlen poteatille deelnemer• net 

terug varen uit ZOrich. Ket lijkt onvaarachijnljk dat f6n of meerder• 
Europeanen de Atlantl h ; IC• coaan overstaken ;% ,..,t hWl broeders uit de 
nieuwe wereld van gedachten te wisselen. 

Toen de politie van do conferontioplannon op da hoogte bleek te zijn, 

besloten de anarchl•~•n io het gahetm ta conforeren. Honori Jaxoo, een 

Frans-Canadese indiaan, die, ta-r dood veroordeeld va• gevee1t vegen• 

zijn aandeel ln een Indiaanse opstand, bood zijn kantoortje ln het ge 

bouv van de Tinwta •an, dat het eigaodom •as van de burg1me•1ter. 

Pedro Eateve die de conferentia bljvoonde, aehrlj!t dat da volaende 

punten op de agenda atondao: 

1. ~ublicatie van aon manifest dat alle anarchisten zouden kunnen on 

deraehriJven.(Eon bog1nselvorklaring7-RF)1 

1. Discuaaio over do sociologischa theoriin, dl• de an&rcbistiseh• pro 

paganda effectia~er zouden kunnan naken; 

3. llothode om de boeraende vooroordelen J•a•n• het anarcbis ... uit de 

wog to ruimen; 

4. De anarchiatiache pera; 
5. Houding der anarchlstao tegenover a.nder• •ociali8tiache achol•n. 

Ook in Chicago werd geaprokan over een internationaal anarchiati1eh or 

gaan en hoev•l iadareen ••n voor-stel 1ft dle richting steunde, zou het 

tot oktober 1906 duren voordat bet Bulletin de l'Int•rn•tlonala Liber 

taire ver•cheen. toch vard op do contarentle een plaD opgeat•ld om zo 

nodig 111•8••1 publicatie• te verzorgan, 
Er va~d•n talrijke resolutie• aangonomcn, vaarcnd•~ ,,n toa 1un•t• van 
de alaoun• veckstakiog ala r,actie op een uit t.e breken oorlo1, ook 
al eon punt dat op latere congcoa1en terug !!DU komen. De u10vezi1ec 

spraken zich evenean• uit ten gunate van bat neem- en eetracht (13). De 

conferentie verd op zondas e oktober 1893 besloten IDlt • • _ bijeeolco<Ut 

in da open lucbt, die door~ 500 men1an bezocht verd. 

De v&orde van de conferentie Is moeilijk in te aehatten. Waarachljnlijk 

vu hot eel'I uitviuoling von gedachten, die veinl& directe ,avolaen 

had. 
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3. Het 1nternat1onal& 

(1896) 
congrea van do Tv•td• Tnt•mationale te Loodeg 

Vao 27 Juli tot 1 1uguatu1 1896 word In Loodon eon iotornationaal co0- 

gre9 van de Tweede International• gehouden, vaar definitief met 4• 10- 

archhten en andera anti-autorltairen verd sebrol<en. Op hot congre■ V 
officieel geheten International Socialiat Vorkera and Trades Union Con 

gress - werd een proteatroeeting gehouden togen de to.lating van anar 

chiaten. 

Van an.archlatisehe zijde varen o.a. nanvez.ls: Kelr H&rdlo, Tom HallD1 

Kon Vorthy, Lazare, Halatesta, Elioáo, Paul Reelua, Louise Hlchel, Tor 

teller, Kropotkin, Gori1 Landauer, Hamon, Domela Nleuvonhuia. Cornelia 

aen en vale andaran. Men h•d zich door de ae~urt•niaBen in ZDricb dwa 

niet uit het veld laten 8laan, ondaoks het feit dat ze fo..,..,1 uitge 

doten waren. (Opvallend vao Engelse z:ljde vu de aanvedgbeid van de 

Vebbs on G.8.Sbav). 
OOJ:Ula Nieuveobuis, die ateeds sterker de kant van het anti-parleaeD~a 

rbme opglog, verllet met d• aoordorheid van d• lloderlandse afg•vaar 

digden het congrea toen er godi~cussleerd wtrd over het vo•r•n van po 

litieke actie. 
De eongreaaon van de Tveede Internationale ~•n d• jaren 90 van de vo 

rige eeuv toondo11 aari, dat. de meeste sociaal-derDOcratisache voorm&n.Den 
geaccepteerd hAddeo dat h•t noodzakelijk vaa P:9litl•k• actie te voeren 

binnen de b•staande •••tschepplj, 
Vannf het in Londen t• Quaen• Hall gehouden congres gins•o autorltairen 

en anti-autorltairen huns veeg•, hetceen sinds Zürich (1893) al onvar-• 

mljdelijlc vaa. Sterk•r oog: in Looden werd de NS_ 11a11 van Don Kaas 

(1872) dofioltiof doorgetrokkon on hoofden Marx •n Eng•l• z:ich nlat ln 

bun graf om ta draaien. 
eae in 1907 zouden do anarchisten vo•r poglnge11 In het vork atell•n D277 

een eigen int•rnetionale to stichten. 
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4• Hot intarnttionale Rovolutlopair• Arbelderacongroa van Pfrlja (1900) 

Na de definitieve breuk in Londen verd in 1n1rchl■tiache kr1o&■D da 
dacht• geopperd oon eigen coogrea te belegcen, dat alleen opan l °l 
s~aaa voor tegenat&ndera van parlementaire aetle. 

Het congroa, dat van 19 tot 22 ••ptember 1900 ID d• Sall• du Commerce, 

94 Paubourg du Tomple in l'ar1ja gehouden zou vordtn, had do volgende 

punten op de agenda staan: 

Cca=uaiaO><I en =•rchlarw. Cccm,unisme en ind1v1dual1.sma. Organl•atl• V&ll 

rovolutiona1r-c°"""'n1at1ache aroopen in hotzoltde land of in varachil 

loodo landcto door middel van nation&le buro.1u11 en een lnternatlonaal 

correspondentiebureau. iOV alge,nena werkstaking, Standpunten van do cOID 

munlatlache anarchlaten teg•novar, a. Het antl- .. mlthmo en zionbmo: 

b. H•t Tolatojiama1 c. De co6paratiava en noo-c~ptratiove be~ea1n&- Do 

vrouwenl<vestie (femlnilllDo). Da varschlllond• propagandamiddelen. De 

houding der •narchiaten in geval van a<>rloR, opstand en oproer. Organi 

aati■ V■I\ de aolldaritdt (steunkaaaen e.d.·). Uitaa"e van ••n lntorna 

t1onaal orgaa1i. De agrari1che kv•1t.ie. Tacti4'k van de •re•olutlonair• 

arboldarspartij• teaenover do libertairen. Da anarchisten ea da Dray 

fus-affalra (14). 

Op de Zvoloc conferentie van aoarchlat•n on vrije oociallsten (IS) van 

15 en 16 april 1900 (16) viat hot internationale congr•• ,:ich een no 

aende plaats op de agenda te voniorven. llosloten word Domola Hieu.,.D 

huia, Cornelise•c an Meth~!•r namena Nederland naar P•rija af te v•ar 

digen. J>e bijval was ecbtor zo gerlog, dat Hetbefer er niet in alaagda 

hat benodigd• reisgold to vergaren, hij moest thuia blijv•n (11). Voor 

aanstaande anarchlat■n da l'e4ro J!steve, Peter Kropotltin (18), Errlco 

Halatasta (19), ·MMM Goldman, 3ean Gr~vo, Gustave Le!renca1s, 

Kax Not.tl au (20), Varlaam Tsjerkosof, do zvag•r van Cornelia HD, an 

Hac1'htrson hadden beloofd op da 64n of &ndere vljzo - bijvoorbeeld door 

het schrijven van oan veral&g ot rapport - hun medewerking ta verlenen 

(21), dit i.t.t. Doa>ola die hot congres nogal vrljblijvand opvatte. 

In maart 1900 varen do voorbaraldlngen vrijval afaerond an oloto look 

oon geslaagd• bljeenknmot nog io de vag ~• otaan, Op ~ondag&vood 16 
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september werd in de Parijse 

zochta vergadering gohoudon. 
!cola Libertair• een door~ 90 1U0son be- 

Paa 66n das voor da offlcl•l• opening vao 
het eongre• kreeg het organiaatie-ccmlt, bericht van do proleet dat el• 

ko anarchlatlocho 1amonko111J1t krachteao do "lol• ac416ratoo• (mladadi· 

gerswetten) van 1894 verboden ~ou worden. 

Ale gevolg hiarvan verliet een aantal afgevaardigden Parija an andoren 
bedoton á RL to blljvan, K<>t do overgeblevenen kon in vele gevallen 

moellljl< contact worden gol<regoo. 

» M zijn terugkeer In Nederland schroef Domela llieuvanhuis in iR Vrll• 
Socialist (29 aeptember 1900), "Daar moor een klein aantal afgevaardig 

den onder hat baroik van hot rege11ng1eomit6 varen. koo het congres 

olet doorgaan, d.v.z. konden vij de verochlllando punten op de dagorde 

niet beh•mdoleo, JU&r toch bor&adllHgda ••11 boperkl: uot&l uit ver 

achllle11de landen Vrijdag- en Zaterdagavond over enkel• aangolo1e0heden 

die van hat moest dringende balans varen. Fra0krljk, Engeland, Amerlu, 

Spanje, Italll en Nederland varen daar Yert11envoordlgd.• 

Hel••• zijn vo niet In hot b<ozlt vao oea deelnomoralljat: men vilde de 

politie olat aog ~eer te hulp scbiotea. Door het rooaalige, conapira 

t1ev• karakter ~•n de bo2loten •ittlngan k.aa ~•uvelijka vordeD oageg&aft 

v.lk• rapportea v•rdeo besproken, laat staan dat de reacties erop te 
achterhalen ziJn. Er bestaat aan Fraaatallg• bond, rapporta du congràa 

antiparluaootalre latarnetional da 190-0 C•uppleMat van Las Tempo Nou 

veau,:}, vamrin de rapport•n van het eo~grea gebundeld zijn. sa.a&r die 

bebboo va hel••• niet kunneD achterhalen. Vel la or oen lang (302 blz.) 

Sp.a.anatal ig ver1lag, El con1re10 revol\&C ionarlo l.nternaclonal do f'a 
rla. 1eptiàmbr• 1900 (Buonoo Alroa, 1902). Hieruit kan opgemaakt worden 

dat 38 Parljae, enkola locale groepen on een aantal buitenlanden do 

boalotao zittingen bijwoonden. De "Etudiaota Socialistes R6volutionna1• 

ros Internatlonaliatas•(BSRI) publiceerde de zeven door haar ingediend• 

rapporten: 
- Le Tolaoiame at l'aoarehl•me 

- Lts cocmruni-..:i• at l'•n•rchi1me 

- La gràve 1én,ral 

• Antia6mltisme et sicnl~ir.a 
- Le coop~retisme •t la n6o-coop6rat1~mo 
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- Lea coa,;ounlates anarchistes et la,...,,. 

- R•pporta our la nóceadt6 d'6tabllr una •nten.te durable entre lel 
groupeo ao1rchl•t•a at 1 conruun stee r6volutlonn•lres (mot medevorklng 
van Cornell•••n) 

Het rapport van Q&<•OOQM Nlouwenhuh, h militarisme et l'attltudo dos 

anarchi•tes ot aoclall•tes r6volutlonn1lroa devant la quorr• (veroche• 

non ah brochure nr 17 bij da ultgavedj Leo Temps !louvuux),verd In 

1901 to Am2tardam onder da titel: "Oorlog aan don oorlog, rnpport opgo• 

maakt voor het vorbodon anarchlatencongrea te Parijs In 1900", uitgege 

ven. 

Al met al verdeo na het Parijse congres niet ma,,aal landelijke of se• 

weatelijktt federaties gesticht. In Bolgit kv&m pos op 25 juli 190S "L• 

Groupement Con:munlste Llbartairo• tot stand; Zwitserland kreeg zljn "La 

F<ld6ration c.,...unlate•Anarcbioto de la Suiue Roiund•" op 9 decombor 

1906. De "Anarchiotischa Föder•tlon Doutschland•" dateert voa Pinltato• 

ran 1903 en wao do opvolger van do Dl'RA ("Doutocha F~deration Revolu 

tlonlror Anarchlston•). Q<R Joodssprekend• Londense anarchisten hd•· 

roerden ~lch relatief vroeg: 26 decomMr 1902. Hoewel hot Parljae con 

ar•a "een intores11nte e•rat• poging ondernaro cm het vooraa.melijk in 

kleioe groepen vegeterende anarcblame uoa1ult1ng to doen vinden blj 

het opkOMndo revolutionaire •ynd1calbmo', vu hot in verkalljkheld 

niet maer dan eon uitwisseling van gedachten. Uit olot■ kan worden op 

gemaakt dat nat eon diepgaande ultvorking had op de anarcbiatiache be 

weging noch nationaal, noch J.nteroatlonaal. 
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NOTEN 

v7a V Zie voor de nane d D VAn e daelnemere, 

Gulllaumo-L'Internat1onale. Deel III, blz. 2. 
(2) - Zie voor de rosolutiea, 

Culllaumo-L'Internation■le. D oel III. bh. 2. 
(3) - Zie voor de nuien1 

Guill&Wle-L'Internatlonale. Deel III. blz. 4 

Lebning (ad.)-Kichei Bakow,ino et 101 contlits dlUla l'Inttrnatio 

naia. blz. LIII. 

(4) - Zie voor de re,olutiea: 

Guillawoe-L'lnternationale. Deel III. blz. 6-11. 

B■koonin-G<!samnelte Werke. Deel III. blz. 257. 

(5) • Haitron-Lo mouvoment anarchiste en Trance. Deel I. blz. 68, "Het 

vaa anarchia door revolutie !v&nt l• lattr~.• 

(6) - All• nationale fedoratiea &ouden zich d1stanti8ron van de in Den 

Haag gonom.en besluiten •n re4olutle11 

D• Balgen op hun congres van 25-26 dacember 1872 in Bruaaol. 

De Spanjaarden op btt congree van Cordova (25 december 1872-2 ja 

nuari 1873). 
l)e Jingohe Todtratle op hur congr•• van Londen (26 januari 

1873). Da Nederlanders worden door hot scboraon van da Jura•T•d• 

ratie door de Algemene Raad gedvooaan kleur te bekennen, Gerhard, 

de eorrespondorcode aecr~tar1• van de N•d•rl•odeo Fa-d•~•tie 

atuurda op 14 !obruar 1 1873 • • i brief nur de AlgeMae Raad in 

Nev York en n••r d• voraçhilleode federaties in Europa, v•arin 

bij atol de dat Den Hug, Amatacdam en Rotterdam zich achter de 

saiuderhoid plutstan, torvlj 1 Utrecbt zich unvaalcolljk op het 

standpunt van de ,..ordorheld stelde, vaarme• de breuk sut de Al 

a•m•n• Raad doflnltlef vu. (Glel•-D• Eerst• Internationale lD 

Nederland. bl:. 195-196). 
(7) - De Jura-Fadoratie ward op 5 Januari 1873 geacborat (tot het vol 

gende alge0>ene congres) door de Algemene Rud. Op Il februari 

1873 schroef Han< aao R. Bolte, dat :.1. de Alge.,.o• Raad hier- 



- 28 - 

mee een •rnatige fout begaan had, ••n nlot•ze&&ande 1tap had ge 

nooien, daar de Jura-Federatie In feite al niet -•r tot de •oftl 
cillo• Internetionole behoorde. Bov1ndt1n, zo vo•ad• hij eraan 
toa, had alk individu on elke groep hot recht uit do Internatio 

nale to atappon. Zie voor een gedeelte van do brief: Gulllawoe 
L'lndernatlonole. n.,01 III. bl•. s•-•~. • u • • Zi• voor verdorde bijzon- 
derheden o~trent het achoraea van da Jura-Federatie, Gulllaume• 

L'Internatloaalo, l>ael III. blz. SS-60. 

(8) - Zie voor de belde congroaoon bijv., 

Stafford-Fro~ anarcbiam to refon,lom. blz. 213-231. 

Joll-Tbe second lotcrnational blz. 4-56. 

(9) - De "Jungen• vonr.don da anti-parlementaire, a1lt1-co1>tralhtlache 

oppositie binnan de SFD. Na de partijdag ven Brfurt (1891) tradeD 

de moesten uit de part1J. Kort erna ontstond do •voroln uaab 

hlnglger Sozlallsten•, die zich aterk in anarcblotl■che richting 

ontvlkkelde, voor•l toen Guatav Ll:ndauer r•dacteur werd •Der So~ 

zlaliat• (nove"ber 1892-Januari 1895). Tot de •Jun1en"behoordea 

o.m. Rudolf Rocker, Hu: Baainsky, W•rner, Bruno Wille, Frit~ K8■V 
ter, Hana HOlle~, Albert Auerbach, B•roard 

K1111pf!mey•r eo Karl Vlldberg•r. Zie bijv.: 

Rocker-Au■ d•n Hcmolreo eln•• doutachen Anarcblaten. blz. 37-44. 

(10) - Go•chiedenl• van hot soelall■me. 3 delen. Dael III. blz. 242-243. 

(11) - Joll-The ,econd I11ternetlooal, blz. 24. 
(12) - Langhsrd-D1• anarchlotlscha Bevogung In der Schvolz. blz. 322 

(13) - Zl• voor de rosolutlu: Eateve-Komorlo de la conterancla anar- 

gulsta latarnatlonale blz. 22-28. 

(14) - Zl• voor do agenda: 
D• Vrife Soeiallat, 12 aept1mber 1900. 

(15) - In de loop der jaron h de term •vrlj-oociallame• vrijwel ayao 

niem geraakt met die richting binnen hot aaarcbl..,1, die ••n per 

moneate or1tanhotl• dveu. J .L. Bruljn schroef 111 De Vrije So 

cltllst (12 december 1906): "l!en vrij-sociallat moet dua noodwen 

dig ko.....,oist zijn, Want soclali1me, al• ala•-•n begrip 1enoc1n, 

1• toch onvolledi&, evengotd •l• anarchiaoe. D1 toovoe1tn1 "kooo 

munlstlaeh" vorduldelijkt do richting,• Zle voor Dooiola'a lnter 

pretatle: Do geschieden!• van het 1oclall,..... 

3 delen. Doel III. blz. 1-15. 
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(ló) - Z1e1 

Q<R Yrlto Sociallot, 18, 21 en 25 april 1900. 
(17) - Zh1 

Do Vrij• Socialist, 29 aoptember 1900. 

Wolcker-Heren en arbeiders. blz. 429. 

(18) - Kropotkln vas niet P•raoonlljk in Parlja aanwezig, hetgeen •l• 

achlon te wijten la ••o het feit, dat hij niet zeker vlot of hlj 

bij h•t binnentreden van Frankrijk ceerreataard zou vordea. Tij 

den• het proces van Lyon (1663) verd hij tot S jaar g1vaogo 

nia■traf veroordeeld. Volcens Woodcock/Avakumo•c (The anarchist 

prlnce. 9 biograpblcal atudy of Poter Kropotkln,), verd Kropot 

kln15 lange rnpport over experimentele gemoeoachappeo nl•t voor 

gelezeo op het concres (blz. 290). 
(19) - Halatcata bezocht even,oln hot congres, Zljn bijdrage is volgens 

Hax tlettlau te vinden In "[ Congreasi aocl&lhti internazionall" 

(Pateraon, 1900). (Die revolutionlren Aktlonen dea ltalieniachen 

Proletarl&ta und dia Rollo Errico Kalatestu. blz. 124). Wij 

hebboo het niet kunnon achterhalen. 
(20) - 1/ottlau itlng ook al niet naar J!arlja. 1/aaracbijnlijk verd zijn 

"La raspooaablllt6 et la aolldarit6 dans la lutte ouvrlllre" op 

het congres b11prokon. 

v57a V Zie: 
>é• Terne• 11ouveay3, 31 m.aart-6 april 1900. 
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Hoo(datul<. III VOORlll!llXlDIIICEN oe IIRT CONCR!S DOOR Dl! A!IAIICHISTEN 

De "Federatio van Vrijh ldll e cvende CoaR\Jnlaten• bitaloot op haar Confe- 

rentie van 23 september 1906 te Utrecht de voorb<lreidina van hat In 

tornationale Cnngrea op zich te nomen. iM oproep tot het houden van 

bet congres waa ondertokond door, J.J. Lodovijk ("Federatie vao VriJ 

he1dl1evende Commu11istan•, llederlond), G. Thonar ("Grouptmont Colll!ru 

niate Libertaire•, Belgiti), P. Frau~oe ( "Al>orch11tbche Pederetion 

Deutscblaods"), K. Vohr7zok on L. Knotek (Boheemoe federatie) en Alex 

ander Schaplro (federatie van Jiddi5chSprekend• Anarchisten ult Lon 

den). In de oproep ,-.or-d gestcld1 •He~ la on• voornarDOn, niet alleen 

afgevaardlgen van de libcrta.ire en Kocrnruni::atische gro-epen, doch ook 
luuoeraden per~oonlijk toe to laten•, vaarmeo ""'n vaar1cbijnlijk vilde 

voorkoman dat hot congres goldentificeard zou vorden mot de dlveue 

feder~tiea. Hoa~el de onderte~en••r• in prlaelp• slechts naans zich 

zelf de oproep ondortakendon, kan gastald vordan dat hun boudini ge 

deeld ""rd door da organisatie voortoo ze behoorden en door de bladen 

waaraan %.Q verbonden waren. Do Nederlandse •Federatie van Vr-1jhe1d 

l1evende Communis ton• (P• Vrije Co=unist), d• Bdgiache "Groupament 

Communiste Libertaire~ (L' E'Jnanelpateur/L'Inaurg,), de •Anarchiatieche 

r~da.catloa Doutzsehlands.- {Der Ravolut Jonllr), de 'Bohees:uo anarehia 

t bcho Federatie (Nova Omlgdlna) en d• Joodssprakeade anarcbhtlacha 

tedaratie In Londen (èrbater fraint). 

In dit hoofdstuk zullen de reacties op het congre• in de diverse Ne 

derlandse en buitoalandso anarchiatlacho bladen/organen en hot Bull•- 

tin van hetlnt•rnat nAal ureau W◊_ do narehlati c 

behaadeld vorden. 

Internat\onal• 
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1. P:! Nedorlangae anarebJatioch• blad,n/organ.en 

Nadat bekend vaa dat er een 1ntornot1onaai anarchlotiach congre1 ge• 
houden :au vorden (Do O 11 S 1 11 30 d b 190) ,ro oc • •t van ecem er 6, kondigde 

Domola Nieuwenhuis aan dat hij oveneen1 van plan vu in de loop van 

1907 een Internationaal (antl•mllltarlatlscb) congres te beleggen, ea 

dat terwijl "Anti•mllltarlno ala tact1ak van anarehllma• da punt 

drie op do dagorde van het anarchlstlsche con1re1 atond met erkende 

anti--mllitarbten ala Ran4 da Hamande en flerre R"""'a (Rudolf Oroe 

maon) al2 ratarenten. 

Dom..lo. Nieuw•nhul1 eisto dat hot punt zou vordon overgedragen aan 

"djn• congraa. Naanuta het congres dichterbij kwam, naiun de vijan 

delijkheden tuuor, vrij• soclalbtoc, en vrijheldl!avenda coamunieten 

toe. J.L. Bruljn, de aocretaria van dt Haasse vereniging van vrljhtid· 

l!tvande co=uniaten, betlebtte de " MMLBR vrij• socialisten ervan de 

voorberoidinsen van het congraa te bemooi11Jken. In een briet aan~ 

Vdta Soc!alht (24 ,pril 1907) schrijft JlruiJnt "Het lat. 1<00gre11, de 

anarchistische organlaatio, de nieuwe Intornational• schijnen niet al 

leen door de 1>aucgeoiaie beatreden to vorden: de Haagache V~S.V. doet 

dapper moe", In de maand•n di• vooraf glaseo aai:a het congres, mchonk 
D<o Vrije Socialist or vel aandacht aan, maar de berichtgeving vaa ui 

teest a:electiet1 zslecbt1 tegenat.ander• werden aan het voord gel•t•n, 
•f~nsgingen warden br••d uitiematen en voortdurend verd da vaarde er• 

van in tvljfol getrolû:on, 
Y.C. Koekoek, die nauw gelieerd w3s aon d• D• Vrije Çomwgl1t, stuurde 

!!_ Vrll• Socialist aan ingezonden brlet (3 Juli 1907), vaarin hij Do• 
Mla be1chuldigd• 9an een~ijdlge berlchtgevinc, "Glj haalt atoeds uit 

de bultenlaodae bladen da eal<olo baricbten " i dl• tegen het ÇongrH 

pleiten maar de vele berichten valke ten aunat• vo<>r het Conar•• plei 

FR_ ooomt gij rel<lam••· Domela'• toon werd ateeda ach•rper, in ~ 

Vrij• Sochll•t van 20 juDI 1907 noemde bij J ,J. Lodewijk •oen vla• 

gal". Paso• afloop van ho~ congrea zou hlJ zijn bezv&ran duidelijk an 

princlpl••l tomultran, In hetzolfde nurmar h•alde bij Het Vol~ •an oa 
I.I. Sam.eon in dlscrediet t• brengen, naar later bleek v•• h•t aocl• 

aal-democratl9che bl4d niet oen al to betrouwbare bron •n Doaela moest 

zijn boachuldigingen terugnemen, 
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Recht voor Al hg ovenee k • ns apree buis voor het vrijheidlievende soci- 
ali"""', besteedde enlo d .e aan acht a&n het anarchisten eongre1. i:t.dac- 
teur H. l<olthelt jr b d • se aar • dch achter Domela tHeuvehula, dh hij 
krithklooe verdedi•d I lj • a n Z n blad (l). l<olthek vae van Mnlng dat de 
"Federatie van Vrij h ldl 1 d D evea c Cocrcun11ten" atreatd• naar oen e.nar- 
chiatischa partij (27 oktober 1906). R•cht voor Allen plaatste op O 

maa;rt 1907 de oproep, waarin bat aaarch!stencoogrea verd ••nsakon 
dlgd. Op V september 1907 veracheon een niet ondertekond artikel, •In 

ternationale Congreaaen•, lla gestold to bobben dat de vrije communie 

ten stehel11>&tlg gepoogd badden do vrije e<><:iallaten van het concrea 

te veren, gaat bij :.lch to bulten aan allerlei f.tulijke onjulathe 

d•n. "En de bedoelln1 vaa oa een IDtern1tional• Feder•tle van Anar 

chleten te stichten op dot.elfden grondslag al~ de Holland1che federa 

tie van Vrljheldlievende Coon\!Dl■ten. Haar men Jo,a,o daar nlet recht 

voor uit, vant dan zou men in 't buitenland niet zoo a,oed ge■l•agd 
zijn•, 

Net ala Domela keert hij zich te&•n een permanente organisatie al• d• 

International•, "In bovecingen teg•n hit alcoholi .... , bot milit1rl1me, 

enz. kunnen ve best 5cblkken in o•n gere1eld orga.nisatieverbaod, vant 

daar ataat hat praktisch verken geheel op den voorgrond. Haar in do 

carchlstl•che bevegln& ia dat vat anders. Daar v1rtegenwoordigen vlj 

een levenabaschouving, gobueerd op do vrijheid van hot individu bij 

econoa,lacha gclljkberechtlgdheld. Daar wordt ••n orgaiüaatieverband 

zoo spoedig ltnellend on oxclu•l•f•. 

De Volk~trlbUO"· VrU••oci&llstJ•ch veekbl•d voor de provjncl• Zuid 

KolJand, waarvan hot eerste nutonar veraeh••n op S Januari 1907 011 dat 

va.nef 6 april van dat jaar zlJn terrein uitbreidde tot Utrecht - vat 

overia•n• niet kon voorko""o dat het blad op 14 dac•mber 1907 al vaar 

ter ziel• vaa -, bad ook be~waren tegen bot felt dat het congr•• (u 
de) georganiseerd vu door do federatie, zond•r dat andere gcoepoo/ 

personen uit1•nodigd werden mee to verken. C. da Voogd, '60 van de 

vaste m•dcverkera, schroef op 17 auguatua 1907 dot hij tegen bot anar 

chistencongro■ v••• o~at niet verwacht mocht worden dat er bindeode 

twlalulton geno«ien i:ouden worden. •vann••r men on• vr.aaati t.ljt go er 

voor, dat op geregelde tijden door d• revolutionaire ■ocialiaten ea 
acarcblsten congre~5en worden gehouden. ~oov•l nationaal all lQterna 

tloaaal? dan antwoorden ve volraondig: ~ja1111
• De Voogd aaaft to•• dat 
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hij bind•nde besluiten van groot belang &chtt "lllj villen n.l. dat op 

on~D congreeaan bij moorderheld van ateamen beeluitec vorden s•nomien 

en dat die baalulten 66k zullen vordon uitgevoerd, lleCat na bekrach 
tl1ing per reCerendwa.• 

Ben reactie op dit artikel kV.., van J.L. Bruljn, dl• ~ich in~ Volk• 

tribuno van 24 augustus oCvroeg ot het te1t dat er gaen bindende be 

sluiten te vervachtan violen, voor de Voogd Hn reden \>OnDd• os niet 

naar Am.aterdam af te rel:en. Bruijn :1et nlat In hoe een anarchlstioch 

congres bindende beoluiten kan nemen en hij •erviJ•t de Voogd naar het 

congres van de tveede lnternationala te Stuttiart (2). De Voogd'• 

vaervoord verscbcan al in hetz.elfd■ nwm>ec1 •over tt internat.ionaal 

congrea, Br. kan niet in~len hoe op fil congr•• blnden4• bnluiten 

kuQpen eenomen voeden. Ik ook Dlet. En vaar 1k nu ben taganstaadar vin 

congree:san waar voedt gepraat zonder u■r, kan Br. me 't heelem.aal 

niet kvalijk nemen dat ik nlot• voel voor bet a.s. congrea". 

De Arbeid1 Weekblad vAn het N•tJonaal A(Pfida-Sacretar{aat ta Neder· 
land stood vrij neutraal tegonovor bot congres. Lodavljk eo Bruljn 

stuurden het blad een ioge~ondan brief, die op 27 juli 1907 ver4 ge 

plaatst. 
Hamecs de corami2sio van voorbereiding plaat•t•D ze een oproep voor hot 

congron on zo wozea erop dat 101111ige vorentgtageo halau nos olot 1•· 

re■goerd hadden1 een moer dan. still• venk n••r- het NA.S. Een tweed• 

vaarachuvlog bleek noodzakalijkt op 10 augustuo 1907 schreef Corooiia 

seo in het artikel • G•O• onafhenkelijko vakoraoniaotlo en hot lnteroa 

tiooaal Libertair Congru te Aiutarda.m" 1 "Ik veroorloof mij, ar hler 

de Nedarlandach■ vakmannen uit da onaf11a1>kelljke organlaatie op to 

vij~en, hoe vooral ~ij ten hoogste blj het vark van het con&r•• ge!n 

tereaaoard :ljn. Do Nadorlaodoche val<voroenialngon bij ona NAS aange 

sloten, hebben rHde herhaaldolljk gatracbt, IDtarnation■d t• ka.eo 

tot meer- eenheid van bagin.aelen en vao actie, tot aan,,111:luitin& van 

U de alemonten in do vakbewegiog, die bet ut de parlemontaire ao 

ch■l-democrati■ch• taktiek niet kunnen vloden•, (3) Do voormallge 

eerste aecret&rls van hot NAS ~o•• op het punt •n•rchisme en vakbeve 

giog, dat de raogelijkncid bood om met praktijlu:oeoaen als Hon&tte (CGT) 

en John Turner, de bo:aoldlgde propagandist van de BagelH bond ven 

vinlc.elbadienden
1 

van g•dachten te, w1s.1alen. De Atbfid reageerde nu 

vol, op dezelfde dag, 10 augustus 1907, verd ne~ &lot van de tveedo 
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dag van het t~aajaarlijk•• NAS -congrea (30 juni - 1 Juli 1907) vearee- 
gevon, "Hot hoo(dbeatuur N d • • H.etaelaaubond, stelt voor, 'dat bat llAS 
~al vertogenvoordlgd vordan op het Internationaal Llb<lrtalr Xomnunla 

tlach Arbaider1congreo, dat eeboud•n ~ .. 1 vorda1> ~ w - 111 Aucuatua ta Amster- 
dam', Hot Congres sprak zl h 1 c ut, dit voorstel a&n de 1angesloten or• 

ganlaatlea ter konni~ t• brengen en haar te laten boall1aon•, Het llAS 

-congres was achtor derruto uitgolopon, dat dit vooratol nlet In /2F 

handoling ganoman kon vorden (4). 

De Wapens Neder. HaandblAd tor beatrljdlnB van het Hllltarlom,, 

het orga•n van de antl-1>llltariocho vereniging In Nederland, v!jddo 

slecht■ enkele regels aan hot anarchiatencongres en vr•amd c~aoeg vcrd 

hot eigen enti-mllltorbti•che congru ook nawelljlta ter 1pralc• ge 

bracht. 

D• Ploai9~4 Vèarttondaagach blAd tar bespreking van binnenlandsche kg• 

lonisa.tie. He;t orgaan van de Voreenig lng •Gem&•nschappe l 1J k G[gndba 

zlt" (GGD), stond ublvalont tegenover bot anarchhtoncongrea. Op 13 

Juni 1907 werden do verkort• notulen van de vergadering van het boofd 

boetuur van 3 Juli afcodrukt, runt 5 van do agenda "Uitnodiging spre 

ker• op •t Int. Llbort, Congres" - von>do eon reaktie op ••n schrijven 
van J .J. Lodewijk, dia GGll vonocbt hod eon aprolcer te sturen, afge 

v&ardlgdon te ~noeraen oa een aandeel in de kosten van het congres 

vaat te at.ellen (S), 
Dria leden van het boofdbeatuur (ondor vie Frederik van Beden) voelden 

oiota voor hot concr•• (6), terwijl andoren hot WM_ b<llang achtten 

voor OOB- Heth~for achtte de org•ninatoren niet capabel om een goede 

gang van zaken te kunnen waarborgen. "Na langdurla• diacuaal• blijkt 

ni,.,...nd in •t H.B. geoegan 1la oproker op to treden, Daar 't boaluit 

van •t rofarondum toch dient nagokocnon (7), wordt boalotan do mannen 

van •t oprekeralijatjo (Da Clercq, Van Boden, K11Utra, Sproeuv, Spier 
dijk en s....,on - R!') uitnoodl&•n on ook aon oproep in •o.r.• t• plaat 

••"• hopende dat eon aprekor :leb be•chlkbaar zal atollen. 



Als dgevaardigdon vordoi, bonoernd K.A. Heat•r •n Altlnl<, tervlJl á V 
alotan vordt met 1 t • elllOlen voor eo 3 te&eD t 5, - in de l<o■ten bij te 
dra.gan•. 

Op 20 juli 1907 ve h rsc een 1n De Plonler een oproep 
sprekers beschikbaar vilde atellon 

wie zich van de 

om een coferaat te houden over pro• 

ductieve associatie en an&rchh""' op h&t anarcblstencongrea. In het 

z.elfde nllllllWi- ver11chun een roactle ven o ,J. Lodewijk op HethOfer•• 

vr••• dat de organlaatoren nlet op hun taak berekend zouden zljn1 ••t 

I• onbegrijpelijk hoe Hetb~for dergeliJka voorden, blijkbaar belnvloed 

door het l•z•n van zeker blad (P• Vrlfe Socialist RF), dat zich oed•rt 

••n Jaar tot t.aak ■tolde het aoarch.iatol\-congroa tegen te verk•n, 
heeft kunnen bezigen. Staat aoma HothOfor in zoo'n intieme rolatia met 

bet secretariaat? Iotagendeol, HethOtor redeoeerde hier hoalomaal ter 

zake onkundig; daarbij ko10t nog dat hij sedert lang geen actief deel 

meer &An de anarchisch• beweging nee.mt•. Eea week later re.a;eecde Met 

h~fer als volg1 "Ket slason van aen •aarch1aten-conareG in deD zin van 

vrucht afwerpen voor de bowoging, ge6venredigd aan de a,oelt• ao gelde• 
liJke offer•, die ar mee gepaard gaao, i• m.l. In de .,.eato gevallen 

prob1'1matiach. Ell in de go&even omstandlgbeden vooral dunkt mij h•t 

slagen eer1t. v•r:::ekerd v1nn••r: Le , de eerst• klas theor•tiei zicb 
daar doen h0-0ron1 te 2o~ de doDlne~lag va■t•taat van p•r•ooon, die la 

de practlacho bevecing (vakbeweging vooral) een poaitio vao beteekanis 

locemen"'. 

Het Volksdagblad, dat vanaf 1903 grot• sympathie voor "hot• anarchi• 

ma, maar vooral voor "het ay0dicaliS1Do" vertoonde (8) ,. buteedde blj • 

zondar veel aand.acht aan het ~m•rehlstenconarea. H••r dan een jaar 
lang vernamen de lezers nieuwtjes en vetenava•rdlghaden. Op 10 Januari 

1907 drukte Het Volkodagblod do oproep voor het concre• at. Cornelia• 
aen bupnl< in r.ljn "Iournationale Brieven•, dia vanaf 23 juni 1903 

••
D 

koer per veertien da.gen vera:cheneo, div•r•• malen het cceg re e . 

witte en de voorboroldingeo eon :•ak wareo van da Amsterd&m1e groepen, 

niet van all• Nederland••· Zo was hot 0<>1< to•g•gaan in Londen (1896) 

en Porljo (1900), •Heo vergete vorder niet, dat niet all••n groepen, 
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SDaar ook Personen zJjn 1 u t&enoodigd, dat niet alleen do vrije sec 
vereenigingan, maar ook blj • v. de groeptn van GellHlenschappolljk Grond- 
bezit, onz. op hot c ongroa kunnen vorachijnen". 

De Federatiaorganon 

Uiteraard besteedden de d1verne fodoratla-org•n•?li veel aandacht aan 
bat anarcbistencongros. 

Da Vrije Comun!st. Orgaan van do Lundel!jko ro4oratl• van Vrifheid 

l levende Cormunlaten, vaarvun ln do periode juni 1?07/30 ll>Oi 1908 26 

nWllllers verschenen - do eerste Vri1e Coemuniot telde in de periode 20 

mti/17 juni 190S slechts S nuomors - an dat de opvolger vas van Grond 

eg Vrij hold (januari 1906/april 1907, 16 nu.miora} rondde da nclaae 

c-pagne van haar voorgangor 3f. Grond en Vr!jhold ""'ldde bij 1DOnd• 

van J.J. Lodewijk.in hot aprilnwimor van 1906, dat htt international• 

an.arcbiatencongre• 111 voorbereiding va■O Nam.111& de •rederat1• van 
Vrijheidlievende Co=uninten" voonde J.L, BruijD op 22 jul! 1906 een 

conferentie v•n de •Groupement Cor:muniate Libertair• de Belgique• blj, 

waarvan hij in Grond en Vrljhald van augustu■ 1906 verslag uitbracht• 

~•t Meeat voor ons bel•ngrljke b•tlult betrof wel de oprtchtins eener 

intorn•ti9nala Foderett••· In het oktobecnwra.er van 1906 viel te le~en 

dat de oproep van het voorbereldlngscomlth snel zou verachlj11en. 111 

februari 1907 verd een artikel v~n Corn•lioaen afgedrukt, dat als ti 

tel m1ekreeg1 ~ten goed voorteakan voor het aucc•• van bot Internatio 

naal Congre• te Amsterdam", vaarin guteld verd dat er geen bindende 

besluiten genomen z.ou.d•o "WOrd•o en iedereen, zO'Wel ver•niginaeo al• 
•k.&m.oraden• per•oonlljk, velkom vae. Cornalis!len daagde Domela Nieu 

v■nhuio uit een bagln1olntrljd te vooron in plaat• van zich onledig te 

houden met peraooollJk• aanvallen, •~anneer F. Domela Ni•uve11buia aeD 

koe in de vei ziet kalvaren, dan 1• hij in staat, te g•looven, dat het 

beest dit doet tervlll■ van I>omela Hieuvenhull, En dat, &la 't bHst 

niet ia~ p.H., bet dan zeker a,QOt vazoo l!JtM D.N •• ,. Vlj verlan 

gen van Domela JHeuwenhuis een baglosalbo■trljdlng. Kan bij dl• niet 

&even, laat hij dan !n •• hemelsnaam zviJaen, zelf verken cooala hij 
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va rkieat on andaron laton k wer on, %0O.al1 die anderen verkiezen. •10 
het aorate nunner- van D V t ° Cl° C01Tt11unlot (Junl 1907) werd de lago•l•- 
gen koers voortge%ot d oor o.m. Cornall•••n, dle schroef: •zou hij (Oo- 
mela•RY) reeds %oo ver d on weg van hot lndtvldu11Ji!M en het •nti30- 
cialismo :ijn aCee% kt d • • at hij voor de noodzakelijkheid van het aa- 

1Mnwarkon en voor da vorpllehtingen dia bot ,amenvarkeo oplost, zelfs 

geeo oog meer hoeft, dle enkel nog m.aar k•nt God. ?k ~ indlvldu?I 

Ohchooo aao da vooravood van hot co11gru gamold werd dat De Yr! SR 

C01111>unlat gedurende de congra,wook dagolljk• :al verachljnon, sabeurd• 

dit niet, vaarachijnlljk vas het enthousiasme groter dan de flnanellle 

draagkracht on had de oproep tot bot vragen naar staunbonoetjes tij 

dons de Haagae protestderooastrat1• tagoo de Vred1sconferen.t1• ovec 

weinig aucce a aln de verkoop vao boeken vaarover op 15 Junl 1907 ln 

het blad geoproken werd. In het nwmor ven 24 auguotua werd roclaa,e 

gem1akt voor dei internationale m4ctin1 var1 de 25-•t•. Het ·n1J.111Ur bad 

de volgende aanhef, •Noe alacbt• onkel• stonden en do boraadalaginsen 

van bat Int. Arb. Congres vongoo aan. Ult verschillende landon ~ijn zo 

gekomen, de atrljdoro voor hot Volkenrecht. 

"Ontwaaktl Pcop•@endablad voor HU114nlta1r-Aqereh1smo, dit vao a~ptes 

bor 1905 tot juni 1907 (or.11) m~andolijka werd uitaegeven en eon vls 

salendo redactie kendo (o.m. W. Han,burger, J. van Rees on Nelly Kor 

ver), belegde op 10 februari 1907 aon vergaderloa In •one Huls• te 

Hilversum, vaarop het anarcbisteacongre• ter sprake kwuu 4: •An.arch. 

cocgrea ta AmatardAID•• •Besloten word ons op bet anarchiatlsch congres 

dezen zoMr te Juaaterdam t e doen vor-tegenwoordlgen. Op de volgende 

e.c. vergadering zal bepaald ~orden of or nog punteo ~ljn, dl• op de 

•gonda daarvan gopl&atst moeten worden•. (februari 1907). In hot juol 

numm.er van Ontwaakt! word~ melding gemaakt van eeG vervro•gda al1aman• 

vorgadarioa van 14 Juoi in Utrecht. Op do agenda atoodon de puoten1 

•Benoemiog afgevaardigden on plaat1vorvangers voor het Internationaal 

Llbortair Congres• en •voor5tollen Wogkuip•, die betrokklo& hadden op 

de aanalulting van de hW11aoltalro anarchisten bij do vrije cmauolston 

00 
vat betreft antl-cillt&rlstlscho propag&nda, blj de vrlje aoclal1s 

ten. Taven• vard ovenrogen OntwD•~tl samen te latan gaan mat De Vrile 
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çoom.iniat, (juni 1907) Over d • vardere gang van zaken i:.ljo va alceht- 
iDgelicht. IJlt de aoclali tl b ( se • almanak van 1907 on 1908 vordon v• 
wdnlg vijzer. pe Vrl!e Co 1 =--'-~J.S......!e.!l.!""'~U!.!!DJ.ilAt ( 27 Sy 11 190 )a v ij dda HD artike 1 
aan •samenwerking met Hwn i an talre Anarcblateo•, oen ver•l•B van boven- 
genoemde vergadering van 7� j li U • waarbij Samson a1nvez1& v•a •l• ver• 
tegenvoordiger van de Fed•ratie ~ h i i • u• u:nan ta re anachi8ten konden %leb 

vel ver•nlgen met da beglnsalverklarln& vaa de fedoratieven (9), maar 

als religieuze anarchisten vnr•n dt adver-teatiee voor de N!euvo Kal• 
thusiaanse Bond in n- Vril c f:'?e armunJ•t heft een doorn 1n bot 001. D• hu- 

manitaire anarcbiatea vord gevraegd ~lch bij vlJze van proef 44n jaar 

bij da Federatie aan te sluiten. In dat geval zouden zo 660 lid ia de 

redactie van o, Vrlte Com,unist ea tvee ltden in het Poderatic-com1t4 

ll>Ogen klazen. Op 10 augustus 1907 vcrd In p, Vrite Co.,..unl•t aangekon 

digd, dat op da landellJk• contorontle van do !oderatie van 29 eeptu, 

ber gesproken zou vorden ov•~ &anslui~ing v•n do humanitaire anarchis 

t1n. Dia conferentie vord lndordn11d door haa be~ocht, m••r veel lijkt 

het nlet om het lijf gehad to hebben, gozien de awmlore berichtgeving 

in De Vrit• Communist (S oktober 1907)1 de problemen verden verachoven 

naar eon rond kor~tmla 1907 te houdon conferentie, dl• bijeengeroepen 

zou vorden door oen cornluie van vijf (F. Drev••• ll. SllgtiD&, F. 
Ewllng, S. Halber-Stadt (penningmeester) en o .P. Ru.=0111• (eecreta 

ris), i R interesse vaa toon eehtf>r al zo sering, dat da conferentie 

ver•choven vord naar Pasen 1908. Van uitatel kvllll afstel. Vat er 11141t 

de huoumitalre anarchisten gebaurde, GB on■ niet bekend. Kiascbien 

vonden de led•n elders onderdak, gingen u individueel opereren of 

trokken zij zich terug uit "de bowaging•, 

Con& re11klankan 

Op donderdag 7 februari 1907 ver•chenen de eerst• •Congreaklaoken• in 

(9 in l
etal) van Lodewijk, waarin natuurlijk voorna 

Ret Volkodagblad 
~-richten over nat congrot ■tonden. Niet a•ti.el con 

melijk positieve ...., 
h f Lode

wijk la zijn twede •congreaklanken• (20 
rorm de vaarbaid se re• , d 

010 
als mea leott ho• 'n aalr.el blad, 1eluk- 

11>1art 1907), "Gek 1• t aar 
( 

V 110 Socialist R!') • mo•ite doet ;;• Ni te 
klg 66n blad ■hcl>t• !!Dc!•...:i.!r1.)._.!L.2.2U!!.!....,,_,,_ 

~oo•l• hot zal vordoo ln&•ricbt, niet de 1ymp 
t000an dat hot congr••• ~ 
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path1e 1n hot buitenland h f • •et• ln deze •c wijlt Den briat 
O 

ongrHklanken• neoa,t l.odo• 
p van D.J. ~oweling (aacr•ta•l• 

1 
••van da vr1j-aoc1alls• 

tonveren ging in Den Haag) dl • c aankondigt nie~ op het congr•• aanv•- 
zig t• zullen zijn. Lodewijk ha 

d 
d tra.as de redan sevet.1ft, vat vr«san 

naar e be kendo weg llj kt 1 d • n • derd• •congresklanken• (17 ■pril 
1907) kw..,. Lodevijk ter ug op de v■igoring van Veveling e,a., •vat zal 
deze (do Chin••• Taulllllln dl • • op hot laatste ogenblik niet naar 9_FV 
at•rdam kvan - Rl') met b ver azln& kennbnemen van het achterl1jko 

st•ndPunt van vereenlgingon alo die dor vrije aoclali■ton ln Den Haag 

of van Zaandijk of van andere dergelijk• •voorultatravondon•, die tot 

op heden taal noch toeken gaven•, ){et Voll<•d•gblad plaatste op 30 

■pril 1907 een verslag van een op 2S april aohoudon openbar• v•rgado 

rin&, "Do vrlj-aocialistiacho beweging en h•t lnternatlonaal Congres", 

dl• belegd vaa door de Amatordamse Federatie van Soclalistisch• ~ljk 

verenlgiogcn, Spreker vas Christiaan Corneliaaen, die ••rkondigdo dat 

de federatiegedachte, het syndlcalisn,e en het meer op de arlH!ldersba 

wag1og gericht• anarchlaae de tookout hadden (10). 

Lodewijk'a vierde "Congresklanken• begonnen met een au.val op Domela 
Nleuvonhuis, die voorgesteld verd al• •io,aand die ~1jn tijd niet m••r 

begrijpt". Z% dat to benadrukken, plaatst bij b•t bericht, dat de 

vrij-,ociali•tiach• verenlglngon in Utrecht en Kr001111onle ~leb voor het 

congres hebben opge~even. D• Onsfhankelljlce Organisatie van Handel•• 

en Kantoorbodienden (Il) zou volgen• Lodevljk bij rofer•ndum uiUiaken 

ot OGn deel zou nomen aan bat congr••· Op het tveed••s•• congr•• (20- 

-11 111•1 1907) kvaro het punt achter niet aan d• ocde. Uit Spanje, vaar 

eveneens plannao hadden t>.at.aan om een i1:111ternat1onaal anarcblatiach 

congres to org1nl1er•n - die in verband mot do ver gevordarde ontwik 

kelingen te Amsterd4"' niet verder varen uitgevorkt -, verd medegod•eld 

dat~ 60 man de rela naar Ameterdt.m zou maken, vat door Lodevljk ov•• 

rlgoas betvijf•ld wordt. 
De vij!d• •coni1ru1<1&nl<en" (8 juni 1907) be'11tten vo•r een opeoacing 

d 1 d 
••archiatbch-KUJUnltalra V•roonigio& heeft 3 dge- 

van ee nemera: e nu 
. d vr1j-socloli•tiach• groep Haartltllll>Orpoort •n 

vaardigden aaag•••%OD, • 

7 
Q 
7 
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' 7 
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O!utreken hoeft zich voor hot congr1a opgegeven •n voorgesteld het 
punt "Anarchlama en God~dl • enot (rapporteur, G. Rijndora) op de agando 
to plaatsen, waaraan gevolg 77ard gegeven. Lodewijk scbrlj ft, dat Ar- 
gentijnse groepen op 10 tb maar emlotett hebbeo propaganda te malcea voor 

het congres en tovena ~ullen proboren &old bijeen to kriji•n oa, 44n o! 

11>11erdero afgovaardlgdon de duro re la te !runnen laten maken, hetgeen 
heD Diot lukte. 

i ; Nederlandse groeperingen vordan deer Lodewijk iD zijn node •con 

greaklookan• (1 juli 1907) •anga.,.and 1lch op te geven voor het con 

gres: "llallr blijven de lledorlondscha vakveroeniglngen1 "Handel• en 

Kantoorbedienden• maakte een bogln. Waar blijft hat Nationaal Arbeida 

Seeretariaat? 1/aor blijvon de Plaatselijke orbalds-oecretarlatan en do 

vAl<-c01:1id' s?" Lodewijk hoaft do volgende tegenverl<lng bespeurd, 1) 

Hat tolegrt1m uit Rottarda.m, waarin gesteld verd dat het co~gres niet 

door zou gaan, 2) Vordncht'1akingen on tegenverklag van de zijd• v oQn O6666OOOOO 
Vrlt• Socioliot; 3) Het oareeht,utig opotrljkon van oen voor hot con 

gres beatered• postboo, de dader ia bekend, maar Ket Volkedagbl•d noe:i.t 

do naan, niet en komt verder niet op da frauduleuze haadalln& terug. 

Ia zijn la1t1to •congreal<lanken• (19 jull 1907) komt Lodewijk ten1a op 

de ouggoatie van De Vrl!• Social!at., dat het congru niet anorchb 

Hoch zou zijn: "\lij 1DOetea onze komeradcn in llederlo.nd op,oerkzeui u 

ken dat men in het bulunlnnd niet alleen denkt, maar dat ,..n ~ 

ve&t, dat ons cong~es eAn algemeen annrchlstlach Js•. 

Vit Lodowljk'• laatato •congroakloalten" (30 juli 1907) blijkt dat er 
voa 16 tot 20 Juli 1907 in Roru eon voorbereidingscongres gehouden is 

voor hot 1ot.ernat.1onal• 1,narchlstencongra1. Een aantal Bolg•D vilde 
niet achterblijven en hield op 21 juli eveneena een voorbereldingacon- 

gras. 

2. Buitenlandse an•rehlotlsche bladen/organen 

In Lo Libertair•, dat geredigeerd vord door Loula Hatba, verdeo de ko 

lOfUDen zovel door v66r- als tegenstanders van het congres volgeacbre 
Meo in de Qöerderheid v•reD. Hauriciu•• ean 

ven, hoewol laatatgenoe 
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verstokt 1Dd1Yidu•ll•t en 416 n van de mee•t •••tberadea tegenatandera, 
schreef in het nua.ier van 30 juni - 7 juli 19071 • De an■rchlatlattn 
grodparen In ••ctlea i t 

• D eder•~i•a, in aen conf1derati•• 1~ een con- 
grea, lijkt me net zo kind lijk er , net zo gevaarlijk ala han te villen 
laten ste..,,en• Hij Id • mo <ie d~t •t e-e.n voorberatdingsgt"oep v&s opge- 

richt om de lndlviduallatischa atem:nen op hot congrea te laten horen. 
Er zouden moties word i •n ngadlend die l>etrekkiog zouden hebben op de 
vrljhaid van hot lndlvlda. Door geldgobreii: kan Kaurlelua het eongrea 

djn ideeln niet voorleggan. Fleur da Gala varvut In Le Libertaire 

<7-14 Juli 1907) Kaurlcius sceptlcl1o,e en hoopte juist dat men op het 

consre1 zou 1aeken naar overeen~o~~ten i.p.v. naar verachll- 10 

strijdpunten. Haurlciua an Anund beklaagden %ich voortdurend ovar het 

feit dat hun voorstellen nlet op de aseada werden gepla&t•t, waarop 

Henri FUlla- Amor, Le Llbert•lre een Ingezonden brief atuurde, die verd 

opganOC11on In het num:oer ven 4-11 augustus 1907; • Ik begrijp uv voort 

durend• verwijten niet. Er bo1taat goen enkel• kwade wil van da kant 

van de organisatoren van het congr•• jegena u. Wij zijn er niet. ver 

antvoordelljk voor, dat da bladen de aganda onvolledii publiceren•. 

Het door ,ean Gr&ve geredigeerde Los Tetqpa Nouveaux, dat vetnlg sympa 

thie voor het coagrea toonde en ,.-au·v.an. Aie.n..and naar Am2tord&m lcVam, 

verleende desalniettemin ruimte aan varma voorstanders als Am4d4• Du 

noia eo Henri Fu•• Mor,. Vooral Dunola liet geen moi•liJkllaid voorbij 

gaan om het z.i. grot• bolnn, van do anerchi•tiocho blJ••nkoaiat te be 

nadrukii:en. Al in Le• T•mpa Nouveaux van l december 1906 - "Un congràa 

anarchlate• probeerde hij potonti!le deelnemer• te anthoualasmeren. In 

het artikel wees hij op hot zich snel ontvlkl<elendo ayndlcall....,, dat 

de anarchiatlscha bevoging nieuv laven zou kunnen inblazan •Hot la 

niet verboden om te hopen dat hot ,...,.t,rd..,,.o congr•• bot signaal zal 

geven tot de varoniglag van gemeenschappelijii:o actie". 
Op 16 februari 1907, nadat do circulair• van het 01anl1atiecomlté in 

~lddela was verichentnJ verd opnieuw een artikel van Dunois •f&tdrukt, 

die da officllle b<ln&.11lng - •Iatarnationaal Libertair •n C..-snlatlch 

Arbeldaracongr••• - ongelul(kig gekozen 011 te va•& vond (13). 
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Hij pleitte voor de benamin 
8 •narchlatiach en echtte do toevoeging ar- 

b<lider~congre• niet nodi 
8, 0rad•t ar maerdere klaaseo vertagoowoordigd 

:.oudon zijn, "Ket lnto 1 mat onala &narch11tl•che congres van Aa.sterd&m 
zal niet de vertogenvoordl sera van •en bepaalde klasae, maar da mili- 
tanton met een gedachte 1 voren gen en hot ondorscheid dient zorgvuldil 
gemaa~t to wordeo•. 

I>unoig voorapoldo dat 1 1 or wen g militante ayndicaliaton naar Aauttordara 
~ouden komec ~ waarin hij lij~ >: go A reeg-, vat hij zou botreureo, daar 

d& •0arch1aten hun voordeel zouden kunnen doan met contacteo mot prae 

tijksoensen. Volgona Dunoie vil het syndlcaliame zich niet aan eon be 

paalde rlcbtlng binden, maar do anarchisten :.ouden op .,.., aympathlo 

van de eyndicAli•tea kunnen rokonoo als ze d• autonomie en de neutra 

liteit van de arbelderabevoging zoudan respactarea. 

K•nrl Fu•a-Arooré reageerde op de uiteenzottinaen van Dunola, op 9 

maart 1907 veracbeen zijn artikel •Lo Congràa d'Aluterdani". Fuas stel 

de dat "kameraden• uit Londen hadden voor1eateld all••n anarchietlacbo 

ayndi.ealiaten tot het concrea toe te latei\, v•anua hij hat oaeen• 
vaat •no noodzaak. dat alle &roepen en individuen die met het congres 

instemmen anarchietiach zlJn, lijkt me duidelijk. En lk zie nauvelijka 

eon ciogelijkheid dat vakbonden, die zleh onafhankelijk verklaren van 

elke, politieke m•nlng, vartegenvoordlgd zullen djn op eon anarchis 

tisch congr•••· Op 23 inaart 1907 meldt Dunois de lezers van L•• Temp• 

Nouveaux. dat or ln Farija een propagandaclub voor het congres ie op 
aericht - waarvan hljulf lid 7B V• dh tungurt als tussonaehakel 

tuaaen de getntereaa1orde Fran1en en het voorbereldin11comit4. 

Uon. Clément•:.a L'Education 1nt6grale de !•enfant: propialtion1 ere•• 
tion d•une ~cole ,oodêle dRn9 ch3gue centre ouvrter, sous le oatronag• 
dff ayndicats r6volutionna1res (14)- hot rapport voor punt S van de 

agenda van het aoarchiate~congrea~ drukte Lo• Tempa Nouveaux at op Z9 

februari 1908. 

Het door F.mila eougat garedigQard• L• Voix du paupl• het orgaan van de 

Conf4d,ratlon G,njrale du Travall (CGT), wijdde geen reael aan bot 
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coagroa, 
41• Honatte tn Broutchoux naar Amsterdam 

kV•~•n en Rudolf Rocker e 
en nieu" anorehlatiscb congres aodig achtte 

med6 door de groei van het 1 i revo ut onoire eyndicaliau in Frankrijk en 
Engeland (15). Jaan tltitron d , i• het Amtte.rdam.ae anarchl1tencongre1 
het anarchistische antwoord h op at syndicallstiache coaarea van Aaien• 
(8-13 oktober 1906} _;R t 

Il , achrlj ft dat na het ai,archhtaacongru do 
scheidii,g tusaen anarchisten on revolutionair• syndicalisten een feit 
vaa (16). Hij stelt d t d a e anareblaten do syndicaliaten aet name ver- 

veten, dat ze het ayndtcaat of de •Bour11e du Trav•ll• ala da basis 

voor de toekoa,atlge organisatie be1chouvden (17). Ren practische reden 

voor het wegblijven van veel CGT' era kan geleien hebben in het feit 

du ze actief betrokken waren blJ do velo atakln1en van hun bond ia 

dat jaar, 1275 ataklogen, vaarblj ~ 200.000 arbeiders b<ltrokken varen 

(18). H01 het ook zij, aa het Al11terdu,1e congres liepen do vegen v&n 

anarcho-ayndic:aliaten en ravolutto.nalr• •yndlcaliatan ate1ed1 verder 

torv1j l CGT•en 

uiteen. 

L'Anarçblt, dat zlch op een extree~ 1ndiv1du&ll•t1sch standpui,t stelde 

en ia de jaren 1906-1907 man••a als Hauriciuo, An,end en Libtirtad tot 

haar medorvorkera rokend,, vorzotto zich van&( het begin tegen bot A.111- 

starda=o anarcbiatencongr••· Op 17 oktob<lr 1906 schroef eno Candide 

oaar aanleidlog van het varscbijnea YaD bat !ulletie de l1Int•rn&tio 

i N• Llbertdra 
I 

dat het In Atoaterda,o to houden anarehlatencoogroa 

zich zou gun bozi&houdan ,:iet hot uitsluiten van udersdankandon. Na 

hot vorachljnon van de circulair• van bot voorber1idia1sc0111it6 drukte 

ook Armand zijn ontatemdboid uit, "tiaar vil bot con1ro• vaa Amaterdu, 

van de anarchie een raoka begln•olen voor do _conauniatlsohi, Ubertal 

ren maken, die zo braaf zijn, dot ze strlllldtn• (14 tebru•rl 1907). 

Tlfoe weke1> later zotte hij zijn tirade voort, •welnu, die groepen die 

zich anarchl•tiach noeun, ne,..n besluiten waardoor de anarebiatlacho 

ideeHn verpand worden, etc., dat ia de dubbelzinnigheid. Al■ het con~ 

gr•• vAn Amstarda.m. zich aowoo~ •coogr•i vin anti-parlementaire revolu 

tionaire cc,m:11.unistisch• arbeldera• -zou hebben genoemd, z.ou h•t on• 
vanuit anarchiatisch standpunt totaal ni•t geintare■aeerd hebben.• 
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Op 5s maart 7pD) oothulde 1,'Anorch!e 
R; 77 plan van Anland1 hij vilde 

eon voorbereid•ndo atudlogro 
op oprlchte11 om te aprekeo over "Anarchle, 

reactle van het Individu op ij 
~ n omgoving•. Oodanka gering• adhe•lew 

tuigiogen bleef Anund d 
oorgaan bet •vare• anarchiau ~erkondisan. Xn 

L'Anarchlo van 27 juoi 1907 lchrtef hiJ1 "Vij herlnnoron •r••n dat dit 
congre( georganioeerd is door ayodical loten an eormuniaten, vier >>HQ 

thodan en idoeln volledig Ver2chillan vao die, zoals ze in L'Anarchl• 

uiteengezet wordao•. Uit het artikel 1D L'Anarchlo (Il Juli 1907) valt 

op te maken dat Atlllllnd het anarcho-ayodicalbma niet beocbouvdo als 

oen tak van bot anarchlame en het anarchi1iu niet als eon tak van h,tt 

aoeialisme. '?Vee dageni voor het b"glo van bet anarcblatanco01r•• - 
toen do •rrHtatle van Ann11J1d op verdenkiog van valHuuoterlj semald 

vecd - veraebeen ••0 inga~onden brie{ van een &roep anarchi■ten ult Le 
Havra, die inatamde IUt Hauriciua en Anoand (het anarchlue zou lo de 

••rate plaats eon leven1filosofio zijo). aaar eraan toevoegde dat, oa 

die filosofia uit te dragon het nodig wam zich op Yrijwillige ba■i■ ta 

orgaoberen. l!et rapport van Armand eo Hauriciuo werd In de nuamara 

van 29 auguatua eo 12 september 1907 VUi L'An•rchit af&edrukt. 

Het door Beoj110in R. Tucker geredigeerde Llberty, dat eveneeoa tot do 

iodividualistische ricbting gerok•nd mag vorden, wijdde geen enkele 

reaol aan het anarchiatencongrea, hetgeen ten dele te v!Jten 1• aan de 

tboutlacba op:,;at, hoavel actuele zaken niet uit de weg gegaan ver 

deo. 

Der Frel• Arbaiter, dat vanaf I januari 1904 onder radactie k 9 i Rudolf 

Oeatreich wekelijks in Berlijn voracheen, ging uitvoerig op hot cong 

res in. Ook in haar vealvuldlg van nau veranderende bijlagen werd de 

komende gebeurtenb de lezer onder ogen gebracht, Op 27 oktober 19.06 

verscheen het bericht, dat de vrije co=umlaten op hu.o confereotie van 

23 190< h t be■luit hadden gaooa>en hot International• cong- sept.cmber v • · 
Nadat op 12 januari 1907 de oproep voor het cona- 

varacheon op 19 januari een niet ondertekend orti 
ltracht 

r••. te orgaa1seren. 

geplutst werd, ... 
kal- "Bin enarchiatiacher 

federatie• dl• sterk geno•s wareo 
van de Belgische aroepen on • 

congreas•-, ~••rin 1•w•~•n verd op de 



V � ( 

om -• te help•n b!J het 
organl1Gren van de lnternatlonll• blJHn• 

k00111t' dit i. t. t da Dultoor 
•• dlo nog te zeer verdoold varen (19). 

Volgan2 de schrijver habbon d 
• •yndlealiaten de klaaaenatriJd veer op 

s•norcGn, vaar da aociaal~de mocratan, die r.leh op de politiek gestort 
hadden, bet af h&ddan late 

n v•ten. Anarchl•t•n en a7ndicallaten voelen 
zich, r.o meent hij verbad • n en In de strijd tegen de bourgeoiale. 
"De anarchiathche idee (de achrljvar no..,t r.lch anarcho•cOftl!IWll1- 
tiach-RF) moet de prol t i h e ar se a beveging inapireren an dragen - ze 

heeft duo dringend een orgaolsat la nodig om de,:a proletarische IMtv• 

ging op ta nemon •n tot een 1narchi1tlache te Ot&ken .•. Het AmatordaJUe 

congres zal dua een constltuerenc! karakter dragon•. w= I Juni 1907 

plaatste Der rrole Arb<aiter da onvolledige acenda ven s punten, waarop 

de namen Van Eedan en Landauer nog voorkomen. Plannen ;% de drle Duit 

•• anarchlatiaehe bladen- P•r Fre!e 4rbait•t• Dor Anarchl•t on P!C ~, 
volutl9nAr - na.man te laten amalten tot oea orgaan vao ••n nieuw te 

stichten federatie, zoah voorgesteld op de vijfde conterelltie •all 

Duitse a11archhtoa in H&anhel11, mlalukteo (Der Frele t,rbelter, 13 a 
pril 1907). Op 6 juni 191)7 veuchee1> ln Der rrel• Arbalter een nlat 

ondertekend artikel, •Kongrasse•1 vaarin ingegaan werd op bot gelijk 

tijdig houden vu het internationale anarchistiache en het lntareatlo 

nale aati-milltariatiache conar••· 'Een anarchlstaocongres zal altijd 

een anti-milltarlstbch congru zlja, torvljl omgekeerd elke bevu•te 

en consequente antl-mllltari,t anarchist Is.• iR acbijver achtte twee 

con.greaaen dan ook oee rbod Ig , Het doel van aan congre• ia. zo meent 

hij, middelen en ~ogen uit to stippelen om beter propaganda te kunnen 

voeren, propaganda die aoet lalden tot da varnlet!giag van da ba•taan 
de %M� tacbappij an tot do vervozenl!Jk!ng van de aaarchlatacbe ldee 

ön. HIJ acht hat balaagrljk, dat vooral "k11J1>eraden• kOGlen, die midden 

in é• bawag!Iljl ■taan. Thoorat!ci kunnen batcr bun gedachten op papier 

utten. Het telt dat Landauar ve!garda naar A11St•rdam te kOGlen, vindt 

hij aiet :z.o'n ramp, ot>dat deze bultaa de ti.voging zou staan. D• defi 

nitieve agenda dni~te per Freie Arbelt•r at op 17 •usuetu1, 

Ket 66n keer por maand in Londen voraehlJnond• pi• Frele Gener•tlon. 

d 7f lt achauunR de• Acarchiarr.ya, dat geredigeerd vard po1n.1ment.& ar • an - 
erdo bijzonder onthouslaat op het varacbljnan door Pierre R.amua, reage 
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van bat "!l~Uc:l~l~•~t"1w.n~d!.!•W&L:':.,Iu11l!tt:.i•!Jr!:JnlJG~të.l~!.!:lt...b~!.!.!l.!Jl.a - - . onale Libertalr• •• de aankondiging vaa 
het 1nteroat1onala anar hl t 

e • oncongres. Het vena! juli 1906 veuchij 
nende blad plaatste In j 

•nu� r1 1907 ••• artikel van Cornallaaen, •tta 
int.nrnatlon11ler anarchi tl h 

• se er Kon11ru1•, vurln hij fo vrijval d•- 
1:elfde bevoordlngaD ah 1 1 1 n • ?! Jn andere artikelen bat congraa Ni V 

prijst. De Hongaar Brvln Battay4ny liep (nr. 11 ... , 1907) vooruit op 

da te at.ichteo Internationale, die volgana h•~ allaan aecroodvaat zou 

kuaaen Vorden op anarcho•coimuniatische bogiaselan. 

Hij 7B vu, mening dat de Eerste IDternationala tan onder 11 1ega1J1 

doordat de arbeiders n!at preeie1 wisten vat ze mo.eaten doen, ze kon 

daD nog niet op eigen initiatief handelen en aaveo gevol.,.chtigdan (De 

Generale Raad) hun zaken In handen. "Da nlauva Internationale moet in 

da eorste plaats In elke atzonderlljko arbeider zelfatandlg denken an 

••n heldere vooratelling van de sociale revolutie opvaklceo.• Een m&and 

v66r het congna (juli 1907) aebreef R&.111\Ja in "Zum loternatlonahn 

Konareas in Alnaterdarn", dat het anarchlamo P•• 25 Jaar eeo duidelijke 

theorie en practijk kendo on dat er paa alnda 25 Jaar aprako vaa Yan 

oen anarchlatlache beweging. Hot Á/1>$tarda,uo congra■ Eou nu duldelljk• 

held moeten verschaffen over ~trljdmlddelen van de beveslng. 

La Gu1rre Soçlale, v•arvan h•t e1r1t1 n~r v•r•cb••n in da •••k vaft 

19-25 éR:R%/ RP 1906 en dat garedlgeord verd door Guatave " ; PWé • éGR 

zelf niot in A.rlltardaa. aanve~ig vas, maar vel het coogrea van de Tvee 

da Internationale t• Stuttgart bezocht (20), vena.eldde ln nr. 36 

(21-27 au1ustua 1907) do agenda van hot coogr•• met vat gedrukte let 

tera, HBT CONGRES ZAL IN .ELXCEV AL DOORGMN 1 

1'h• D4monstrator, A veakly per1od!ç11l of fact, thoysbt ted C95etRt, 
kondigde op 20 maart 1907 het congres aan. Yrlj laat, op 15 ... 1 1907, 

verden voorstalleo gedaan voor een .-....rlkaanse verteaanvoordigiog. Ju~ 
liua Bloomfield, J,H. Luvsbla, J, Fox, H. R\lbenatoin, S.T. H-•r•- 

" Bon Capaa steldtn ln "An anarchist Coaforenea• mark, H.H. neVl!lAn en , 
voer ·%%M Golmtn all atgovaardigda naar Aa,aterdd te aturan. Th• l>e• 

d .nl<allJ~ dat htt congr•• s••n d0<>rgaag xou kun· (ROft&tr•tor meen e ••nv 
1907) maar dat vord op 17 juli ln po■itieve &in nen vindoa (19 juni , 

Oll\l!tbog•n- 



- 47 

Hot Bol&ische blad L'h i 

:~-:~n~c~p~•!.!t'2•~yl,!r:..,._,!;O!!r1•~ai!ln!!!e~d,!!U~G~r_go:!!UcEP!•!!"'!!.!!P!t....ÇC)!om~•!!".!!n.!l!•!t.!•....I.L:11.:: 
b41 rt.A 1 re, dat ondor red tl 

•c o Van Emile Chapellor (Llb<lrtdro ltolonle 
van Stockel-Bola) verochee 

n, schreef ••n jaar v66r hot congre• (25 au 
guotus 1906) dat de "Grou 

poaiont Communiste• (15 aect!H) op 22 juli 
1906 bosloten had 8011 op 

roop to rlchte11 """ alle llbert&iren 001 een 
"Internationale Llberta1ro O 1 i r-gnn aat e• ln hot leven t e ra-epen, veer 
welk doel het BulJettn de L1Int•rnotion•lt Libertair• zou worden uit 
gegeven. 

pie Erkonnt.pis. Sozial•ravolutionlres Kamptorgan, dat onder r■dactl• 
st00d van Eall Lorooz (Hannhola,), venchoan nog op tijd (eerate num 
mer: 18 mei 1907) om het enarchlatencon,re• to verslaan. 

In nr. S (15 juni 1907) verachean oen artikel van Sanna Hoy, •oer in 

ternationale Anarchis~en-Kongrass in Als.sterdat1•, dat vard overgenomen 

uit Dor Rovolutionlr (8 jun{ 1907). 

Dar Revo}ut.ionJr. Orsan all•r RevoJutJon•r, Peutscbl•ndo (red•ctourt 
Paul Fraubllae) toonde :olch v o n n/ baar "ute n....,.r (juni 1905) .. n 

vam voor•taoder via moer vastare organisatie en begroatto da aankon 

dl&in1 van bot Al:lstordamse congr•• ~et vaal onthou■iasma. Op 18 augua 

tua 1906 verd aandacht besteed aan do conforentle van Stockel-Bois en 

op 12 j 11J1uarl 1907 werd do oproep voor het congro• geplaatst. Op de 

vljtde conferentie van de Duit•• an•rchistische federatie (Of!anbach.,. 

Hain, 31 maart - i april 1907) kva.,:, ook bet ioteroatlooale anarchia 

toncongrea aao da orde (punt 9 Vlln do •aeoda, "Internationaler Liber 

taire und Koamunlatiache Arbolterkongresa in Aaiaterdu,"). Uit het ve 

ralag van D•r Revolutlonlr van 29 april 1907 blijk, dat hot merendeel 

van de sprekers voorstander vaa van bot te houden congre1. Geprobeerd 
zou worden de organisatoren over te halen het punt de algem.eoe (ver~) 

ataklng op de agenda te laten plaatuen. Jn het vanaf i juni 1907 ver 

achijnaode bijblad van Dor Revolutionlr, Dlo d.lrekto Akt!on. Organ fDr 

synd lka I btisch• Anarchls11111•, va rd reg• !matig afgegeven op da Duit 

■era, dl& naar Aruterdamse z:oudan aaa11. Henaen •1• F.riedeberc en Raaua 

aoeaten het ot1tgeldeo. In. het aerat• nwm:ser verd het aarcaatiach• 

•NaaaennatOber und Rippenstö•••• 
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goplaatat,vaarin do onbek d 
en • icb1J~or t ld • hot prolntarillat 1 • • et Zoals •OO_ ziet, :al n •t taaar hoo 

l>evrijdinn 1 d kF_ to ao,•zdon mot bur u1telndo11Jk• 
a. a a it:e vragen op h t 

• congrea opgeloat vordeo.• Stnna Koy 
wijdde op s Juni 1907 800 QM_L artikel 7i Dor Revolutlon!r Ni hot 
congro2, Der lntornational v 

• .. ongrou In Motardu,•, Hij rugeordo op 
Die dlrekte Aktion (Arn ld R l D T lor en Vernor Daya), die blj verweet er 
geen woroldboschouving op nat••· d 

• uvU en. Hoy maont dat het pw,t "Alco- 
holis..., en d• arbe ldersb , 1 • "'"g ng niet op de agenda thuishoort, maar 
hij logt zich neer bij d d e meer erheld, die blijkbaar eon andere menlns 
i■ toe&edaan. Die d1nkta Aktlon (15 Jun! 1907) sprak baar tvljhlll 

uit over de aanduiding •arbeidoraeongres• in het artikel •strolfungen, 
Proletarier-Kongreaae•1 •onder da aaogekondigde r•l•rentea figureren •. 

• • echter •llean aegoada lieden, graven (de Hanundo), profeesoren 

•voo•, doctoren mot en zonder •voc•, schrijve re en filosofen (raad 
eens?)• De onbekende •chrijvar GB van unlng dat het maar aena uit 

moet z:ljn met de burgerlijke betutteling, vaar ook aaarchiatea zich 
aan schuld!& !Hken. 

In de rubriek 'Iatcraatlonale Rundachau• V8rd op 13 juli 1907 door Der 

R•voJytJonlr gemeld, dat oen brief van Lodev1Jk va• o~tvangea, vaarin 

deze ••n nieuw punt voor do ~genda noomde1 •Anarcb1a:ia ea God•dian.at• 

(raporteurar G. RiJadero en Doroels Nleuvonhulal) Lodovljk blijk nieta 

te weten van RR_ anti-militaristisch congr••• dat Der Revolutlonlr op 

22 Juni 1907 aanl<ondlgdo, 
Die dlrekte Aktlon bloaf de "burgorlljko anarchisten• beotol<en, zo 

wordea ° �7iN B an Hoy op n juli varsoleken mot HMî und Horitz:, Q5O•F 
Anarchiat, waarvan hat eerste num:nar verschoon in aaart 1903 en dat 1~ 

da j aran 1906-1907 onder redactie stond van Rudolt Lans• en Otto 

Veldt, biedt woloig houv&st1 aaosozien de aflavariagen v10 de maanden 

Juli, auguatus en Hptarober 1907 nlet to acbtorhalen lt1jn. Hat la 

hoogst tv1J !el achting of het ,uandbl&d ln die periode vorachenan b; 

Vel plaatste Q•r anarchist in Januari 1907 da oproep voor het congrea 
en in ,..7 1907 d~aldo Lodewijk in é• rubriek •J<orrHpondenun• eu, 

d gehouden zou worden van 3 tot 9 auauatua 1907(1). at bot congres 
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C u r er Euro 6en Polltl uo 
a 9 tuoll u S raturn . plaatste op 28 on• o-cia 

• juol 1907 ••n artikel 
Lea Forces r4volutionnai v•n Renf de Harnuoode - 

ros on Fra.nce• 
verso :itrorol11ga11 bl1>nen h • • vudn hij 1naing op do di- 

•t •yndtcallama •• d C 
middel voor allerlei e GT unpreea ab bind- 

revolut 1onalre •tromln en 
Harmaode zao het bel C •n aroeperlngon. »O 

~ ang van het ana bi re st•ncoQgr■1 &la •olRt1 hat zou 
kunnen bijdragen aan do bij 1 ve an b<l1taand1 ve111 tot ..,er ondorlince 

LltU- 

aamenverkiag. 

&F.,.r.:•.:•.:d:;:Oo,IO:J•L...l";:...i.;t o~u!!.!.rn!!.!.•.!.l...2o!f..,!&.!Jh.!,!S!JhJl.!!...!lls..l.!!.!!! ,rcat •0eifl1as - de ond•rtitel werd al snel 
veranderd 101 "A journal of an&cchi■t cccr:swnl11m• -, d&t. &eredigeerd 

verd door Charlotte llillon en in Kropotkln 660 van de belaagrljkota 
modeverkars had, nu, in oktober 1906 l d ••o nge~oa en briet v•n J.J. Lo- 
dewijk op, vaarln hij het congru aankondigde. iR uaad erna drukte 

Freedorn een aantal enthousiaste reactie■ af op do aankondlclni van Lo 
devljk. 

Hother 1!:orth, dat van maart 1906 tot augu1tua 1917 veu,;hun en door 

Elll:U Goldman geredigeerd word, beatoedda vrijval u&ndolljka aand&cht 

aan da Aruterdamsa bljeenkomot. In januari 1907 stolde Goldman, dat 

het an&rchisma velo richtingen omvatte, vat~• to1julchd1: •J>e ank•l• 

personen, die in Am.ltardaa bijeen zullen ltoman, kullllan noch verande 

ring brengen in do hoterogenltelt van de anar,;bistlscho bevaglng, noch 

kunoon zij diegenen, die de geformuleerd• bagia1olao niet onderschrij 

ven, v•rhlnderon zich 1narchl5ti1ch te noe:mea.• 

Op da oproep tot het houden van het congr••• die in febru•ri 1907 verd 

cepubllcoard, gaf Goldmaa hot volgend• co:manta1r, "Hoewel ve niet c• 
lovan dat een ccn&r•• van anarchisten een blijvende invloed op de b• 

vesing kan hebben, geloven wo toch d&t het ••n nuttige en a1111ati1• u 

nler ia om da kameraden uit dlvarH landen ia contoct 11et elkaor to 

brengeo.• J. Richt:Un, aecret&ri• van een aantal groep•n uit ViDnipea, 

achreef in Hoth•r Eorth (mol 1907) dat de bevaalng er aileaa D&or baat 

bij zou kunnen hebben. Hax Soginsky, die ook near Alulterda.m 5eDN gaan, 

blikte in juni 1907 op het congres vooruit in bat artikel "Th• .\mater- 
• Hij ben•drukte do ultviaaolin& van Jdoola, 

dam Anarchist Conference. 

6 
xO OO 
e 
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maar plaatste kanttekenin 
gen bij de :ijns ln:len■ ta sterke orc■niaa 

tledrang van de in de •Anar b 
c lotl1cbe FOdoratlon Deut■chland1° goor«•- 

nlaeorde Dultao anorchlatan "Hl 1 · eru t rooet echter in geen g•v•l worden 
afgelold, dat anarchisten "In principe• tegan orgonioatie xijn.• Gold- 
mao ber lchtte h"ar l i ezers n Jul! 1907, dat de groep "Liberty• (San 
Francisco), eon anarchlatioche groep uit Clavoland en "kameredoo• uit 

Chicago en lllonlpag hur «,ia our Allleterdam •goedkeurden•. Teven• 
vord do doflnltlove agenda geplaatnt. 

Tierra Y LllMlrtad plaatato op 31 januari 1907 de oproep van hot org• 

ni■atlacomlt,. Het blad begon gold In ta zaaeien - waarvoor regelmatig 

rekenschap vord afgelegd - ZZi hot eongroa to laten olagen. Hoewel or 

gaon ,:iensen uit Spanje naar Naderland kVan>en cm het congr•• bij te vo 

nan, verdan er vel tot hot laatst too initiatieven ontplooid. Tlerra T 

Llbertad achreef op 25 juli 1907, dat het •centro de E1tudios Socia 

le•• in Barcelona een ve.rtegenvoordiger naar Amsterdam zou aturen, 

maar •l op 8 auguat.us, toen de defînltJove aaend• verd &•Plaatst. 
moeat men erkennen dit men •r niet io ceala1cd va• het plan te verve 

zenlijkan. Men rekende or nu op, dat aen in Londen wonende landgenoot 

hnt congres zou bez.-oeken, welke taak werd toebedeeld ••a Tarrida del 
H&rmol, dia, naar later blaek, niet ln staat w•• het kanaal over t• 

1teken. 

3. Hot bulletin van het Jntorn•tlonaal Bureau v10 d• A.n•rchiatimcho 

Intarnationel$ 

Het Bullitin de L' Internationale Libertair•, vaarY&n S (gratis) _yMV 

b 1906 tot juli 1907, had ten dool propagan 
mora verschonen van okto ar 
da te makeD voor het aoarchistancoDgrea. 

D• lezer werd geintormeerd ovar do atand vaa zaken van het anarchiame 

l d .n hot verloop vao do voorbereidingen van het 
la de dlvorae an an 

- en ptnningO>Ga■ter Henri Tuas-Amor6 lieten 
congres. Socretaria ~uonar 

h t oordi zo vard in bot tvaed• ouaNr (nov•m 
ook teganstaader• aan • ~ 

k 1 it L' Anarchi• (17 oktober 1906) overseooa,eo. 
bar 1906) arti • u 



- 51 

In hot blad vorachoon evoneen::; een dlscuaai• over de te •tichteft Ia 
ternationalo I waartegen mot name de redactie van het Brazllla•n•• blad 

Terra Liv re zich 9•rzet.to I dlo pl•itto voor ••n spontaan te ontstane 

orgmnls~tle. Ovar de opvotior vgn het Bulletin varen da maningen ver 

deeld. !•rr• Livra atald• voor (februari 1907) de te stichten Interna 
tionale oen blad te laten uitgov•n oader red•ctie van Hu Nettlau, die 

bijgc5taan zou kuanel\ 11orden door Juea GuillaUM, Nettlau ra■soerda 
op dit vooratel ia het lut~t• nun,oar van het Bulletin (juli 1907), 

Hij achtte het ldao van Terra Livre - het publieeren van adr••••n van 

aaarchi1tl1cha groopan1 bladen e.d. - niet zo ~invol an zelt1 1ev1ac 

lijlt, d•ar zo gebruikt zouden kuMen vorden door da politie en de 

ve rkgcvors. Hij voegde eraao toe, dat de meeste propagandagro•p11n 

veelal alechU t.ijdelljk be at onden , waardoor rashtratie bo...,eilijkt 
zou vorden. Terra Livre had tevens gevraagd om oen opaomalng van •nar 

chiatiache boeken, bladen • .d. llottl&u, die zich PHF zijn IHbli9grJ 
phio dol' anarchLt (1897) in dit op~icbt el ondorschoidan had, achtta 
dit voorstel roali~oerba•r, hoewel er volgen■ hem een ukere acbiftina 
~oeat vorden aaogcbracht. Do niet in /t.mstordam ~•nvo~ige Nettlau stel 

de voor do opvolger van het Builet!n ala bljvoogsal bij lAa Temps Nou 
veaux te laton drukk•n, die o~ d8 koston te reduceren. 
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NOTEN 

(1) 

(2) 

(3) 

- Cornolisaen acbroet 21 op ••ptomber 1907 In po Vr11• COtDUn!at, 
dat De VrtJe Socialist en flecht voor All•n de congre•d••loe.m.era 

hadden beledigd door hun n•erbulaonde toon. 

- Zie ook, De Vrl!e Coamunlat, 10 en 24 auauotu■ 1907. 

- Vgl. Cornellaean'• artikel In Crond '" Vrjjh•id (Januari 
1906), •na Federatie van Vrijheidlievende Ccamuniaten en de On 

afhankelijk• Vekorganisatie, in het N,A.S. gefedereerd, staande 

beidtn op dezelfdo grondslag van vrijheidlievende ■-nv■rklng 

met autono<uie (zelfrogeling) voor alle aancesloton groepen, - 

ze zullen ook in hot vervolg van tijd voortdur■nd náást elkaar 
vorde0 aangetroffen•. Hot de door Corftelia1e0 gewenste aatNn 

verking vlotte het echter niet zo. 

(4) - Vgl. liet Volksd"blad, 3 Juli 1907. 
(S) - Grond en Vrijheid (fobrual 1906) riep GG8 op zich aan te slul- 

t&n bij de !ede rat Ie. Het bhd ,..ldda dat hierooatrtnt contact 

opgeoomen zou Yordan saet P• PJonior. Zie ook, f". Bec:ker/J'. 

Frieavijk - Bedrijven In eig•n beheer. blz. 166-169. 

(6) - Do redtn van het wegblijven van Van !!:eden ia on■ ni•t bakaod. 

Noch In zijn P••-k 1878-J92l noch in etudlu over he11 vordt 

melding g-••kt van het fait dat bij voor hot congree va■ uit 

genodigd. Blnnan de fedantie varen dt ...,Dingen over GG1' ver 

deeld: Samaon vu z:elh lid van de varanlgiDg, terwijl Coni• 

Uuen 011dank• verschuivende ay11pathle z1Jn bedtnl<lngen blaef 

houden. 
(7) - Do Pionier geeft geen uitkomst over het rofarend\lll. Het Bulle 

tin de U 'loternatlonale Libertaire (or. 4 •l 1907) stelt dat 

GGB mot 128 att"""D vóór en 18 tegen besloten beoft deelt• n•- 

s:wn ••c het congres. 
(8) - " •oO Scheffer (Het Voll<adARbla<l. bh:. 148) acbrljftt "Het 

(Volkadagblad-RF) werd toen vooral gelaz:en door d• vrije aocla 

lhUD, Dat vil zeggen de aoarchiaton ve.n dlvtnt pluliuae an 

de aoclallsten die cich noch In do SDAf noch bij de anarchisten 

thuis voelden. Vanaf 1903 had do krant aan eoclaal-anarchistl- 

■che ai1a1tuur.• 
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l/OT!ll 

(9) V iR boglnaelvorklaring wud afgedrukt in Grond en Vrilhe!4 van 

Januari l 906. Vanaf februari 1906 ll.cbtte Corneliut11 do tien 
punten toe, 

(10) - Al in H9t Revolutionaire Konnunism■ (1897) was Corneli•••n d••• 

roeniaa. ln mlnd•r uitea~erkto vorm. toaged•an. Vedman stolt in 

z.ljn artikel voor Hutstaf terecht, •voor h■t eerst noemt hij 

(in Het Revolutionaire Ko.,.,,un\•,•- RF), eigenlijk ala nlauva hu 

velijknpartnac voor het revolutionaire aocialiPe, de coamuni• 

tlnch-anarchlaten. Cornellaa■n voorziet vel rooellijkheden In het 

sa.mea opereren van dez• twee facties, maer natef ala hlj lomtt 

kon zijn, denkt hij dat de gemoonachappelljke crondalag ~an hot 

5trcven fl&ar afach,fflng van het priv••~-b•z1e ••n voldoend• ba 

ai• z.ou :.ija voor eon zakere mate secoördioe•rd optreden." 

(blz. 119). 
(11) - Hoa,..l Lodevljk later bokend maakte dat de OoathankeliJk• Orga 

niaatie van Handel#- en Kaatoor-b•dlendan zich had opgeaeven 
voor hot congres, is he~ ona niat bekend door vie de orsan1•• 

tie vercegenvoordicd werd op het congres. 

(13) - Beo aAntal men••n stelde dat d• organiaatorec de beauaint anar 

chistisch achtervege liaten om de regering niet nodeloos tegen 

zich in het bam•• te jagen. Perdecl< schrijft bijvoorbeeld In 

Nakend ; = de fiete (blz. 59-60), "Pat het congres niet al• anar: 

cbistl•ch vord aancodlend vond ve.,,..,.delljl< zijn radon io bot 

feit dat bot voord anarchist In de mond van velen als acheld 

voord verd gebruikt, zoal• het voord c,-unlat dit in onz.• dagen 

heeft moet•o ondergaan. L1berta1r wa• ••n aynoolee voor anar 
chiatiach v■ar nog ,een sombere •••oalatiea aan kleefden~ Btt ~t 

cOCD11Unlatiach duldde man die tandeoa In hot aoarcbielM aan die 

tot op zekert hoogte ean vona van ora•ni■at~e niet v•rvarpelljk 

•Chtt••· Een belangrijke roden bij do ben&aing lag oncetvlJf•ld 

In het telt dat de organieatoren zoveel mogelijk var•chillend• 

richtingen op bot congree vertogenvoordi&d vilden zian. Koe bat 
ook :ij, bat libertair en cor=uniatiech arbaidoracongra• va• eeo 

ad•rchi•ti■ch congres. 
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NOTEN 

(14) • Tljdana de 179 zitting (zaterdag 31 auguatu• 1907) verd Cléff>ent- 

1s rapport voor punt S van de agenda - Educatioo 1nt41r•l• d• 
1'•ntance - kort toogcllcht door Ren6 de Hanoande, daar Cllcant 

-zelf niet in Am.aterd:m a.anvez1g va1. Iedaraaa ■temde ermee ln, 

maar er verd geen resolutie over aangeaoz::ec (Çonsr'• t,nu. blz. 

105), Cornal11atn acbroef op 29 oktober 1907 lil i:ljn "Interna 

tionale Brieven" voor Hot volksd,gblad1 dat het rapport van 

groot belang vas en volgen~ hem zou er op bat volgende lntarna• 

tlonale cocarea zeker verder op worden ingegaan. 

(15) - R. Rocl<er-Aua den Hemoiren elnta deutscben Anarchlaten. blz. 229, 

(16) - J. Haltron-Le roouvement anarchlato en France. Dttl 1. blz. 329. 

(17) - J, Haltron-(red.)• Ravachol et les anarchistes, bli:, 139-141, 

(18) - L. Lev1ne-Synd1cal1:m In Franco. bl1, 178. 
(19) • Frledeberg proboorde op een zitting van anarchlatlsche •vertrou 

vellngen• (7 december 1906) eenheid te scheppen onder dt dria el 

kaar bostrijdende Du1tsa anarchlotl1cho bladen, vat mislukte,•· 

vonals zijn poging anorcbistischo groepen te laton toetreden tot 

plaatsol1Jkt goorgaolaeerdo 170dlcall1tl1ch• bonden. (Llnse•Orga 

oialerter Aoarchl1~u1. blz. 55) 
(20) - Op het congres van Stuttgart hield Hervé een rede o~ar 1nti-mlll 

tori1mo (aCgedru~t In La Cuerro Soçla\o. nr. 40, 18-24 1optellber 

1907), die voor enige beroering ~orgde onder da sociaal•d111>0cra 

too. (Zie, J. Joll-Th• Second lnternetlonal, bl1. 133•135). 



Hoo!dotuk IV, ll1:r COIIGRl!S EN DE REACTil!S VAK AHARCIUSTISOIR ZUDlt 

1. Ver9l4g van bat ç9pgrea 

Het congreaverolag (1) vordt voor•Cgog1an door eon hl■torioche 1n1ei 

dia&. vaarin het u1tee~groaien van anarchl•t•D en •marxisten• vord~ 

verduidelijkt.In een artikel - Integraal overganomen uit Page• UQ/ P• • 
- heeft Dunoh RR7< groot gedeelte gawijd aan de op■o,mlng van de 

muat bokende congressisten. Hot betreft eea zuUgtal militante 

aoarchi1ten van veertieo varschillettd~ n•tionallteiten. 

Do ageada van hot congre■ vaa al• volgt: 

AGEN!)A 

7O Aaarcbbmt en Vakbovegln11 rapporteurs, l'itrro Honatte (l'ariJ■a 
en John Turner (Londen). 

2. Alge...,ene werkstaking on Politieke H•••••takinai rapporteura: 

Dr. R. Friedeborg (Berlijn) an E. Halatoata (ltalil). 

3. Anarchiomo en Organioatl•; rapporteun, Ceoreea Thonar (Luik), 

Aa4d6o Dunoi• (Parijs) on I O Cro1Ht (Amsterdam). 

4. Het Anti-lUlitarhme als takti•k voor het Allarchi"""I rappor 

teura, R. é• Han,anda (Parlj1) on Pierre Ramwt (Londen). 

5. Alzijdig ondocvlJ• dar jeugd; rapporteur, L,on c1,o,ent (Parija). 

6. Productl•v• auoc:iatie •n Anarcbi•-1 rapporuur■ Em. ChapellH' 

(Boitsfort) en 1.1. Suson (Den Haag). 
1. ii. Revolutie in Rusland1 (rapporteur door de groepen aan te vlj- 

HD}, 
8. Alcoholltme en .t.narcbleme; rapporteur, Prof, Dr. J. van R•••· 

9. Modern• literatuur ea Anarchiau; rapporteur: P. R&rDUa. 

10, Do Llberuiron en de ll•nldtaali rapportaura, Eto. Chapelbr ,,. 

GaHy HariD. 
11. Anarchl•me •n Godsdlenst1 rapport•ur, G. R1Jnder■ (Aautordaa). 

hl 
1 het I0div1dueole leven en "9rk.en1 rapporteurat a. 

12. Anarc illllO n 
At111and en Hauricus (Parijs). 
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Dit ll!TEJUIATIOIIALE 

Do voonolddagzittlncen van v0enad1g 28 en vrijda1 ]0 1u1ustu■ zijn b<l 

stemd voor da organi~atJ•a en de kaaeraden, die vlll•a over1•an. tot de 

aticbtlng van eene •t•ter•atlonale Llbort 1 • v d 1 i •• .... a re. oor ez.e z tt. neen 
sljn de volcende punten opcegevon, 

1. Organieatle van de Internationale Libertaire, Voor1eatald door de 

Groupement Coamunlate·Libortaire van llol&ll. 

2. S1JU11J1telllng van eene Beclneelverklaring der Communiatlaebe .AA1r 

chiate11. Voorgeateld door de Anarchistische Federatie 111 Duitsch· 

land. 

3. Stichtlnc van een lntern1tl0n11l Bulletin. Voorgootold door het or• 

goan Terra Llvre, Br12llll. 
4. De taak dor Nlouve l11tern1tlonale, Voorce1tald an in te lelde11 door 

Hana Peter (OoatonrlJk). 
~- Stichting van eon intern. anareb. archlat. Voorce■tald door de KOC!> 

munlatiaehe Arbalter lllldunc• Vareln, London. Il> te lold111 door 

Arnold Roller. 

De belangrij kate atvadgen varen Landauer, Vao EedeD, Hax Hattlau, 

Barlaoan, Tucker en Kropotkin. iR eerato tvee vareD uitcenodlgd oa, te 

rapporteren eo ■tonden op de voorlopig• agenda. Landauer schreef ••a 

brief 11a Domela Nl•uvenhuis (af&edrukt in P• Vrij• Sociali•t d.d. 26 

juni 1907) dat hij ae•11 aympathlo ko11 opbr•naei, voor bot eo11gr•• •a 

haar deelnemer•• ter,tljl Van Etidta het belug v•n het con1r•• Dl•t In 

zag (,:onder dat bij het vlat, vu hij op de voorlopig• eaead& c•· 
plaatst). 
Alle zittingen vareD openbaar, behalve dia gewijd &UI de atlcbtln& van 

het Intaroational• Bureau en tv•• ia feite bulten hot eoaar•• vallende 

bljee0koouten 9an de oyndlealiaten. 

Hierna volst een • ...,.ovattinc vaa het con1re1v•r■lq. 
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zaterdas 24 augu■tua an iondag ~5 - _ _ !_ •ugustus 

N11111ens het organlaatio•c001lté opende 
dag, waarna de 

I.l. S&1U100 bet coogras op zater 

congreaainon buloteo do volgondo dag bot congua 
voort to zotten, 

i>G volgende dag werd er e•n grote internationale meetlr,g 

Vanaf ,!6n uur Ia rolddag• zong &en duh:endtal m1n11n la d• 
Plane lus de 

g•houdea. 

tuin van 
Uederen. 

Frledeberg opende do 2erio lozingen; hlJ b<altcitinerde de Du1Ue so- 
Internatlonalo an lloderl&ndH aoclalbtiscbe 

ciaal-detDOcratie eD het parlo~nt&risme, w••r hij d• dirakta aetio en 

d• algCl"IU!ne varlut.aking togenovDr stolde. Hierna oam Mal«ta1ta h•t 

voord: hij verklaarde dat het volk alleen op ~lchzelf iaoot vortrouven 

Z*< haar bevrijding te bevorkstelll&en. 

Vervolgens voarden De Harman.do, Ramus, Rogdaef t, Goldrun., Ch.apel Le r , 

Kougnltch, Vohryzelt, Fraub~••• Cornell•••n, Tarrida dal Hanool on Tur 

n.er het woord. 
D• divorsa aprekera bahandold•n de toost•nd van bot &aarchisma io hun 

land, ve~en op do des&atr•u~• invloed van hot mllltariSJDo en bokrlt1- 

•••rdeo hot Congres vaft Stuttgart (vao de Tv••d• Internationalo-Rl')~ 

Maandag 26 auaustu• 

Do ocht•nd%ittln& 
Fu•s verd aangev•Een al• voor~itter en vroeg d• congrossiaten de aceo- 

da te beaprekea. 
D()Cl)Ola Niouvenhuia atolde voor het agendapunt aati .... llltari"""' over te 

dragen ll&n l\at tvudo congres van d• IAKV dat op 30 en 31 auguDtua 
eveneens in Amsterdam g•houden zou worden. Dit vooratel leidde tot on 

enighf!lid on.dar d• deel»e~1rs: hat voorat.el van Domela )Ueuvenbula 

kreeg steun van rrledeberg ni.tar vord atgel<eurd door b1Jvoorboold Do 

Harmanda, Chappeller on Thoa•r, die bat nut v•n oen at&onderlljk anti 

-militariatioch congres niet inzagen. Eon voorstel van 6!M%M Goldman en 
rrlodeberg 0111 vrijdag 30 augustu1, nadat bet anarchlatilche CODi<H 

~Jch he•ft uitgeaprokon over het ADti•mllitariame, ••a gam.aonach..appe 

lljko 2.ltting ta houden, w•rd ln ovarveciog 1eaOCNn. Vorvolaen■ werd 

hot voorstel van friedoberg an Goldm.all blj hoofdeliJlt• ateon1Di ver- 

vorpen. 
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T1Jdena d1 p1dda@zlttlng ~ord d • stand van zaken betreffende het anar- 
chiamo 1n do dlveroa l&ndo• b " ••proken. Zo lichtte Thonar d1 1ituatio 
In Bolgia toe, besprak y h D ryzel< do toeotand in T1J1cho•Slov1k1Jo, bo- 
•prak I.I.Samaon de atand v k . an z:a tn ln Nede r-Lecd , r•pporte.erde Dunol■
over Zvitseeland on schilderde Hu Bagln1•y • de 1ituatl1 in de V1ronig- 
do Staten. w= hot betoog vans•-- • ....._on AW&m oen v••nroord vao G,Rijader1, 

die Monde dat Samaon tovoel de nadruk had gelogd op do NoderhndH 

C.derath •n daarbij het belan(!. van de vrije aoclalilten had onderbo 

licht. Tot •lot van de middagzitting lichtte Ramua toa, dat bot ooar 

chismo in Oostenrijk er niet al to florissant voor atond, vaerna d• 

voorzitter 1ympathl1betulglogen voorl11. 

Tijden• de avondzitting (300 mensen unve:tlg) biold wnge eee betooc 

over de an•archi•t lach• b•voging en haar organen in I>ul tslaad. Hij 

verd g•volgd door Roclc•r, die dG :tnrke anarch1~t1scbtt invloed onder 
de jodon In Eaat End toolichtte. Rogdao(, Hougnitch, Halatoata ea ~al 

ter hadden het da•r0a respectievelijk over de ■tand van zaken van het 
anarchi11U In Rusland, Sarvll, ltalll an Groot Brlttannil. 

Dinsdag 17 •ugustu• 

faa t1jdena d• ochtendzitting van dinsdag kwam.en de congr•••isten ■an 
de olgenlijk1 agendapunten toa. 0ndor voorzittorachap van Lanco vard 

bealoten de agenda enigs~ine te vlj~igen; 6én van de rapporteur• voor 

punt féa van de ageada, TUrnar. waa oog niet in kaatardam aangekomen. 

va•rdoor Dunoi5 het woord voor puot 3 van d••genda; 'anarcbiame en or- 

g1ni•atle' kroeg. 
Zijn betoog kvllD er op neer dat in hot verleden anarchlaten tegen elke 

vorm van orgaoiaatie varen, vmnrdoor zij ~icb lsoleerdeQ van de arbt:i 

dersklasae. In :tljn viole zouden anarchisten zich 11aor =oetan be:t11- 
houdon met pral<üoch<t zal<on :z:oab ayndicali■IM en anti-10llitarl...,.. 

Het an■rchi,.,.• r.ou =inder theorotiscb en vooral rdnhr .lndlvlduall•- 

tlach moeten zijn. 
HlJ oloot :ijo betoog af ""t d• atolliog dat er ovaral anarchi■FRQQ 

%ij i:1, maar vat ontbreekt ie ean anarçhi1t iaeh• bevea in& d 1• baar 
lcrachteD bundelt en goun,onllJk voor concrete doelen ■trljdt. Thonar 

l l h bij de voorden van Dunol• vat betreft orga11l1atle. 
a oot z c aan 
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Thonar vent••• naar de h t oo del1jb at•aning over hot voorstel van 
Domela N1euvonhuls vaar hij tegen •as. H1late■ta1 Hooatte, Corneliaaaa 
en Do Hu·mando mentden zl h 1 d c n o dlscuule. EoutgenoHkla ug gHn 
onkel bezvaar In eon d lijk erie atraveo, terwijl de andereA ••n duide- 

lijk 0ndersche1d m•k•n tussen blndenda besluiten - da rechten van do 

rolnd•rheid vorden uker niet ovoc het hoofd gazlon - en •partlJN 

alulten" · De Harmande vroeg zich af hoe 1 "&Ood•I" dat OO"er dlscus■ie 
punten vordt gestemd, de maning van het congre■ gepeild kon vordeo. 

Tijdens de middagzitting kraag Hljman Crolaat het voord. HIJ vervo<>rd 

de het ind 1vidual btische standpant. "Hljn devies lo 1 11<, 11<, 11<,.... en 

dan de anderen! ••• De onarch1st1scha ldaeln moeten hun vroegere zui 

verheid behouden In plaata van zich aan te pasaen aan de praktijk•. 0. 

1deelD v&n Ccoiaet ~•rdan door da overgrote meerderheid vaD het coD 

gr•• afgewezen. 
Thonar atelde bljvoorbeeidi "ocganisat.ie is een middel, -maar g••a 

principe .•• •. Da av9nd;ittinB 2tond opnieuv ift hat teken v•n bat or&• 

nlsatievr••&atuk, dat nu verd baaprok•n door ~•late,ta, die betootd• 

dat organloatle In een federatief verbond, vaarblj iedereen zljn auto 

nomie zou bithouden, onontbeerlijk vaa voor een g•zonde anarch11tische 

beweging. 

vo•n~dag 28 augu5tua 

Da ochtepd~1tt1ng word gekenmerkt door een enigszins vervarrecd• dis 

cussie~ dl• vederom over het orgaaiaatievraagatuk ging~ Chapeller w••• 
•rop dat hlj ge•n enk•l nlouv arguMnt v66r of teg•n organlaatle ge 

hoord had en hij dringt ar op aan do di■cuaale minder l•n& en princi- 

plllor te houden. 
<ï,durand• d• b••lottn wfddagzit.t1ns "Werd besloten ••n Anarchiatl•ch• 

Intercation•l• t• atich.ttn, r::iet inbegrip van ••0 Internatloa&a.1 :Bu 

reau, bestaand• uit vijf laden. Het Bureau ~•l moeten zorgen voor eea 

r•g•lmatil contact tussen de anarchlsten ult do div•r•• laDden. Hierna 

verd de ~1tt1ng &••loten. 
Honatto &lna tijdens de avond~lttlng, bij punt i vao de •g•Ad&1 

chls1U en v•kboveginc', uitgebreid ln op de volo aogolljkheden. 

•anar- 
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Hij betoosde ondenaur dat un vel blind 1110e1t zljn ""'a••n ,,._nhan1 
t• ~1•n tua1en anarchla ""•n 1ynd1ca11""'•• dl• bolden het kapltal11me 
vllten ba■trijden on b Id • e wortelen In do 1rbolderakl••••· Vtr,,ol1•n• 
vljdde hij vele voord en aan de 1eachied•n11 van d• anarcbo•ayndtcali•- 

tlach• vakbeweging Conf,d6ratlon G6nfr•l• du Tr1v111 (CGT), voarn• hij 
zijn standpunt noguals benadl"\lkto, de arboldor1 moeten zlcb In ayndl 

calbtische vakbonden organi.or•n oco zodoende hot anarchl1tl1eh• >é• · 
aalt• kunnen concretiseren. 

donderdag 29 augystus 

Etn groot deel van d• ocht•nd~ltting verd a•vuld door contlict•n tu..&• 
sen Nacht •n Hljman Crolsot, die er van beticht word do "bUrgorlljko 

por•• lngtllcht to hobbon over aehel~• zittingen. D• houding van Crol 

aet ~•rd alg•me•n veroordeeld, vaarop deze ziJD excuses aanbood. 

Unaniem verd tijden• de mlddozzlttlng, op vooratol va,, Roadaof, Gold 

mac, Corneliaaen, Halateata en anderen een r••olu~le over d• Rusaiscbe 

rovolutl• van 1905 aangen=•n (zie Roaolutia■ ••o hot Congr••>· 

Malateat• b••ntvoordd• de leziaa 111an Honatte door- te stellen dat 
laatatgeno•rDde tev••l vaarde hechtte ••n •h•t• ayndlcaliae•, dat vol 

gen• H•latoata doctrinair vaat een 171t11m. 

Halate■ta meende dat •aoarchistlach•" v&ltbondao aao middel op ,:lch 

kondeft worden, vaarbiJ d• verder• anarchlatl■ch• idealen v•rgeten xou 

den kunnen wrd•n. •o, princlpillo fout van Koaatt• en vac alle re•o• 

lutlonalre 1yndtcali1tan 11 volgoo• mij oen te s1J01>11•tl■che opvattln& 

••D da kl&11an■trljd", aldus Halataata. 
HIJ va• vao Mnln& dat d• klaaaan1trijd op .,.erdare 1eblado11 1evoerd 

z.ou ,noaten vorden. En passant ke•rde hij zich t•a•n de a•••larle•rd• 
vakbonds•ertogeuvoordigars - dl• hij aan corl"\lptl• blootgooteld achtte 

- en vlona anarchl■tlscho houdlns hij batvlJfalda. 

Do ale•-•• verkstakln& achtte Hal&ta■ta hot middel bij uitstak - tot 

••n ao<:lale revolutie te komen, 
n. evon.dzlyt hut ■tond in het teken v■c d1■cuaa1•• over het atandpu.ot 
van Halateat• betretf'•nde anarcht■mo •n vü.~v•1tn1, vaarblJ Honat.te 

bljvoorboeld nogmaala ~IJn ei&•o standpunt benodrukto. 
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Vrl!dag 30 au1u1tu■ (valt 11me "· n mot ,~t IAKV•con1r••l 

Q<R Ar11ntljn Coccarelll •prak ij t don• do oçht•ndzlttln• oYor do aitua• 
tl• In zijn land, vaarblj hij lt b 1 u I• ro d ln1ln1 op h•t h•••••ll<I• aotl· 
-p.1rle1Deatarlaae (ov•r de hierna aanaen(.'ICl.en aoti• over anarcht..- •ts 

•Yndle•l i■me • z.ie Re1olut1et Con1r11). Ia e■r■te taat1nt.i• v•rd her 
voord gevoerd door D• Kanundo, d I• d• • ituatlo ln Trankrijlc ■cbot• 
•t•· Zijn 110tle over 1nt1 .... 111t1rism1, (zio Ro•olutl•• Congr,a), w1rd 
unaniem aangeoocan. 

<>ver h•t agendop<,nt 'AlcoholllllMI en Anarchl...,.' van Van R••• ,,.,4 kort 

ge1prolc1n daar de tljd drong. Sa,uon volgde Van R••• op met 1ljn ver• 

handollna over 'Product lev, Auociat.l• en AJ>archls-'. Hij bl■ld ••n 

varm pleidooi voor hot belang van vannlain1en •l• GomeenacbappeUjk 

Grondbezit (GGB). W•&•n• tljdgobrak varden de rapporten van Van RAI•• 

en Samsoo verse.hoven natr de volgende d•&• 

zaterd•B 31 augustus 

Onder voorzlt.terachap van Enn.a Gold.man v•rd d• ~•v•ot11nd• an laatste 

zitting gehouden. Agendopunt 'Alzijdig ondervljl dar Jeuad' vard bij 

afwezigheid van rapporteur C)u,ent too1ol1cht dooc iR H.anunda. HIide 

door tijdgebr•k v•rd ov•• de~• ro•olutle t••n enl<ol standpunt in11no- 

m•n• m•t dia0 verataDd• dat iedereen van meolo1 va• dat h•t rapport 

van c1,men~ cepubllce1rd MIit vordeR. Daar onderwerpen &la •uarcbia 

m• an vakbeve&lnc•, '•l&ea>en■ verklt&kin11 en •politieke aaasaatûi~&• 

•• d. teveel tljd In bealag nan>0n, kon nlat gediacu••l••rd voeden o•■r 
onderverp•n al• •D0<1•rne literatuur en anareblacM' 11:1i •anarch1 ... en 

aodsdien•t• zodat RUN■ en Rljnder1 er van af za1■u bit voord t• voe- 

1,,1oten vergfd•ries•n van d• aypdte•ll•t•n 

TlJd•n• hat conar•• hielden syndicall1tan tfle atrlkt be■lotan v..-.• 
d•ria&•n- verecheld■n• Mn••Q bracht•D v1r1lac ult o••' d• 
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altuatla In 11n land 1 zo r1pport11rde Corn1ll•••n o,,,r d• altuatla In 
ll1d1rland. 

Uit hot offlcllla conaruvenla&, dal uit.ut kon b ltan -• v1inl1 

onder■ opmaken dat het bier hootdzak111Jk 110 u1tv1•••11n1 • • _ 11dacb 

ten !Httrat, vaaniee men in LoQden (1913) voort zou 1•••• 

Tot. z.over een korte samenvat.tlng vaa het 116 pa11a••• tellend• coii 

greaverslag. O.&• korte samenvatting moge 111ustror,n dat da tljdvar 

delln.g over de ond•r•ch1idtn.e ag,ndapuntetll ~••r on.-v•nvlcbti& v•• .. 
Zonder t• pretenderen dat voorgaande kort• •&1U1n•attla1 een •••11V1ch 

t11• veergave 11 van het t>e,•prokene, k&D gestold vordeo dat Oapeli•r-s 

verzoek om de dlacu11l1 kortoren prlnclplll•r ta houden lHtp11ld nlot 

ov• rbod 18, va■• 
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2. Re•olutlea vAn het congres 

Op hot congre~ "11rden do volgende resolutie• ••n&enomen, 

9QQ9° Z6FPE" · 6» ORGANlSATIB 

Betreffand• hat bolangrljkote punt - Anarchhn>a en Orgonbath • vard 

g••teld: •De anarchisten, ver-enigd te Aru:terda.m, beachouven, dat de 

anarchlatische idee an do organisatiagadachte niet In tagenapraak zijn 

met elk.aar> z.oa11 socn11 boweerd vo.rdt ... • In dot• reaoluti• komt. tot 
uitdrnkking dat Individuele on collectieve actie op elkaar aanoluiton. 

DE AIIARCHtSTISCIIE Illl'l!JlNATIO!l(\LE 

D~ Aoarchlstiacbe Internationale wordt voor ga•tlcht verklaard en zal 

de be•taande organisaties o~vatteo1 4n gro•p•n en 1nd1vlduen die zich 

later villen aanaluiton. Da individuen, groepen on federatie• blijvea 

autonoora. 

Een Internatlona~l Bureau is eestlçht en zal bestaan uit vijf laden. 

Ala 66nvan do leden van het Bureau zijn taak niet meer kan verrichten, 

zullen de overgebleven leden, unaniem. eon vervanger moeten proberen 

te vinden. 
Tak•n van h.et Bureaus het at 1chton van eon lntom.atloaaal anarchi■V 
tbch archief, dat voor .olie k&1Deraden toeg•nkelljlt QB• Het Bureau 

n•emt via dd• ku,eradon, die gekozen vorden door de federatie• of 

groep.en uit het land in kwestie, contact op eet d• &ftarchlaten uit de 

ver5chillende landen, 
Om individueel lid to k~nnen zijn, zullao da kameraden geldentificeerd 

moeten vordon door, a) aan oraanls•tiot b) het Bureau; c) bekende k•• 

meraden van het Bureau. De kosten van hot Bur•au an het archief zullen 

gedekt moeteD vorden door de aangealoton federatioa, 1roepen ot indi 

viduen, Drie copiea van elk• publicatie (tiJd•chrlftan en pamfletten) 

"moet•n" naar het Bureau worden gostuur<.t, dat ae , •l• individuen of 

fedorati•• ~• nodig hebben voor docwuntatie, doorgeeft. 
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ANARCHTSHE ·» STllbtCALJSKE 

Gozlen het felt dat b i 
ot hu dige tconom11çhe stelsel kenaerkand 

11 voor' de 1 tb l 
u u ting van de producenten, is do klaasenstrljd on7er- 

mljdelijk. ])aarin kan do syndicallsthche be11eging hot venot en do 
0Pst•nden op acono:Jisch g•bied vorenigon, :onder doctrinair• vooroor 

delen. ])e ( yndiealistlache org•nlaatle l• het apeclfieke en fundamen 

tele orgaan van deze strijd W◊_ het prolotarlaat togen do mlddenkl•••• 

en allo bourgeolalastituten. Oo ayndlcalistiache organisatie ""'•t zich 
revolutionair opstellen en ga~a ln de richting van onteigening en het 

afschaffen van alle mmcht. Het onte1gon•n, het in bezit n•men van de 

instrumenten (verktuigcn) en de produktan van de arbeid kuooen allean 

de arbeiders ulf, \lat betekent dat de syndicaten een =P; éy: RPR_éR 
groep moeten vorraen. 

In bot dagelijks leven voraum zo de kle-men van de ma•tac:happij vaa. 

morgen. Allo anarch1aten vordt aangeraden octiet deel te namen ••o het 

werk k h0 de 1yndlcatea, WA&rblJ echter niet het oog mas worden verlo 

ren, dat de granzeo van het an~rchismo die van hat ayndicaliame over 

schrijden. In de autono1t1e •yndlcaten Moten de anarchlaten de e,aentl• 

v~n het anarchi11M - opstand, 1cd1viduee1 initiatief •n aolidaritiet - 

ontwikkelen. 

AHARClllSHî!. SY!IDICALISHE EN DE At.GJ>MENE IIERKSTAl(JNC 

H � t Ioternational• Anarchiatiache Coogro• be■cbouvt de ayndlcaten zo 

vol 41a ■trljdorganiB&ties voor het verbeteren va~ d• arbeld1voorvaar 

dan al• eeDhtdon van producenten, die kunnen helpen a~ de kapitalis 

tische maatschappij in oen &natchistisch coumu.niatlsche to verandoroo. 

Het coogru erkent do avontudo noodzal<oUJl<held om of.tocdorllJu re 

volutionair syndiealistlache organ1••t101 ta aticht,n en raadt do ka 

meraden ••n d• algeruoc ayndicali5tlsche organiaati•• ta steunen, 

vaarbij alle arbeiders van ••n industrietak toegelaten vorden. 
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Het congres buchouwt het tl d 
• e plicht van de anarchisten om ln deze 

organisatiea het revolution l 1 
a re e a~nt te VOl"'IMn •lleen die vormen 

ea uitingen te pro • pagercn an te •t•uaen (2.oalzs d• "dlrekte ale.tie•), 
dlo ; = :tich:tel! revolutlondr •ljn • " n naar- een verander ln& van do 
aaatachappij streven. 

Hen beschouwt éR é i ayn caliatioche beweging en de algemene verk•t•king 
ala krachtis• r 1 tl ~vo u ooalro n1ddelea, maar nlet als vervanging van do 

revolu~ie. De anarchisten radon de kameraden aan, dat als er een poll 

tiektt ntakicg wordt 1.litgeroepen, 111oe te staken, maar nodi&t hen uit 

tegolijkortijd de ayndicalistcn, over vie ze invloed kunnen uitooh 
nan, to~ economlache elaen to b~lnvlooden. 

Da anarchisten :tljn Vllll mening, dat de vernietiging ven do kopitalis 

tiache ea autoritaire moatschappij alhen vervuanlijkt kon worden 

door ••n gevapcnda opstand ea gewelddadige ontoi11ning on het cebruik 

van een algemene varkstaklag, Do ayndlcaiiotiscbo 1,o.,.glng rug niet do 

directere mlddelon tegan de mllitalro macht van do regering doen vor 

getea. 

AANVULLING OP BOVE!ISl'AANDEt OVE!I I»DIVIOOEU: ACTIE 

Gesteld ~ordt dat veel terror1st1scho doden (vooral 411 tagaa verto 

c,en"Woord igera van de ataat. en de plutocratie} bezien moeten vordeo. 

vanuit eon pDychologiaeh staodpunt. Ze ko~en vaak voort uit do indruk, 

die onze meataehappalljkc oncolljkh11d op do s•••t aaekt. 

Aangehaald vordt bet torrorlamo in R~aland, dot de tirannie ond1r111lja 

de eo bet vuur vac d• opstand 41U\Vakkerde. 

Do langate, zij bot mluchlen olot balangr!Jk1te naolutie, bohlsd1 

dt algeme00 werkstaking. 

"The class-Yar and tbe emanelpatlon of the proleteriat are not ldeati 

eal Ylth the ideu and aopiration1 of anarehiam vpich duiru--ovor 

and abovo tb• 1-ediate osplratlon• of claaae1--the economie and moral 
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emaneipatlon of the hw:i~n 
peraonallty, the aoc1ety without •~~hority, 

and not • nov pow•r--tho 
pover of tho D>ajority ovor the minorlty. • 

(bll:.8), 

Een gohaol andor• int 
erpretatie •la de •ro.arxlatiBcho• en •Jtnlnistl- 

•cha" opvatting van d l<l • D ••••n•trljd, vurblJ vrljvel gHn ukonln& 
gehouden vordt mat d i d D l'Q l'l arhe Id , De "rurxiaten" gaan uit van ean 
klassediktatuur tervijl d •1 • c eniniatoo• rut hun partijdictatuur ver- 
trouvon op aen nog kloinero maerdorheld. 

Da anarehiaten beechouven daaalniattefflin het afJachaffen van de kl■a 
aanonderdrukltina als absoluut noodzakelijk. en &la oen ••r•t• •tap op 
veg naar het uiteindelijke doel, 

"Anarchl•~ must however bo oppoaed to tha strugglo for the •~ncipa 

tion o( the vorking class baing conducted by cartain means cofttradtc 

tlng the ldea of onarchlam and b<ilog an obatacle to tho precl•• object 
of this OIOVeraent.• (blz.8), 

Het nama wordt in deze alinea gesteld, dat 1narchiste0 zich v~rzetten 

tegeo de Mthoden van het "marxi3t sociallua, i.e. by parliaaentariam 

•nd b7 • corporAtive syndicaliat movemant having 001y·1n view the bet 

teriog of the condltoa• o! the worklns clata, .• • (blz.8), 

Hiervan uitgma.nda ve rve rpen da ,1narchi:1ten op het international• .an• 

•rchistischo congres aanwezig, dan ook de staking voor politieke rech 

tao. Zij steunen ecbtcr het staken als middel o~ de economlache struc 

tuur van de huidice ma1t1chappiJ te ontwrichten on hot proletariaat 

van de loooslavern1J to bevrijden. 

Goatold vordt, dat als de syndlcalistiocbc b<tv•ging doordrongen is van 

een aaarchlatiscbe geeat, er door middel van eea alaen>ene werkstaking. 

revolut1ooa1r van karakter, gestreefd kaa Vorden naar hit verni•tlg1n 

van de klaue-onderdrulr.lr.lng en nur hot uiteindolijko anarchhtlacho 

dool, •tha accosalon of a soclot7 without any euthorlty,• (blz,9). 

Lokale en rogional• stakingen moeten ultgebouVd vordon tot ••n 1taklng 

die de gehele arbeidende bevolking omvat on de huldlJe aa•tachapplJ 

vornlotlgt, de produktlamiddelen onteigent. 
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AIITI-HILITARISK! 

n. &narchbten zijn Uitgesproken 
tegenatandera vao olk• gev1pende 

m•cht in de handen van do at a~t. 
"Tho &n•rch15ta deslring compl•to 11 " becty of all 1ndlvidualo, tho ln• 
tegral emanc1pat1on of hum 1 ~n ty, Qrt n~turtlly. es■entially, the out- 
spoken eneeies of ony armod forco in tbo handa of the Stat•• (arey, 
pol1ce, mogistracy atc. (bl~.10) 

Opgeroepen vordt tot dlonstwoigering, t.ovei indlvldu"1 do collec 
tief. Daarnaast wordt opgeroepen tot •activa dlsobed1ence• (blz. 10). 

RUSSISCHE REVOLUTIE 

Deze resolutie ia afkoru5tig VQD de Ru.tal■ch• an1rcho ... coa:1n,nl1t•a N. 

Rogdaeff' en Wl. Zabrejnev. {De ondor-e resolutie• worden niet aan de 

46n of andor• anarchlat toegeschreven, maar ~1Jn gedeeltelijk t• ac~ 

terhalen door het raadplegen von bct congreaver•l•& - R!'). 

Goate!d wordt, dat de ontvikkeling V&Q de Ru.aal■che Revolu~J• aantoont 

dat do Russc1> geen genoeeen zullen no""'n mot alleen politleke vrij 

hoid. 
•The congress recogoiso■ that: The prolet&rians of all couatrlea =uat 

oppo•• the mo•t enar1etic: ..1c.tioa of vhich th• \lork•r•• Anarchist >QQ 

tornatlonal ls capable •gainst all tha agrosoioos of the Tellov Inter- 

oatlonal compoaed oC united capitallsts 11J1d aovarnmtnta oC all aorta, 

eonarcho-constitutional or republican•da11>0cratlc1 by this actioo tbey 

vill prove thelr aolidarlty to tho russian prolatarlat ln revolt. • 

(blz. 11). 
Alo bat induatrille Ruaaische proletariaat niet In de mo1elijkh1id z•l 

zljn een algemene werkstaking uit t• roapant moet ge:ocht wordeft D&&r 

andere matboden, zo1la sabotago. 
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ESfEIWno 

•The Congres■ recogobing the utillt 
Y Of an !ntornatloaal method ot 

eormn,nicat1on, docl&res lhelt 1 ncorr,petent to j•·'g• D• .... ~ the propoud 
international l&oguage (Espera ) 

nt.o I but propos•• to the eomrad•• vho 
•re ablo todo se , to study the quaatlon.• (blz. ll}. 
Resoluties over / WO do produktlov 7 e as•oc atie • da opvoeding van het 
kllld, aleohollu,e, godadlonat, de rooderno literatuur on an1rchl1S10<1 ala 
lndlvlduole act!vlte!t o tb ~ n re~en, hetgoon nlat vorvonderlljk la gezien 
bat telt dat niet olle punten • • _ de o•do •ljn • ~ gol<omtn op het coagrta- 

De laat'ate alge-no resolutie lat 

"The Congrosa h1s also poaaod the follov!ng retolutlon:• 

The Congreaa ascerta lns thAt the Republican Govenuunt act• tovarda 
the vorkin3 men as all governmants have never çeased to act. 

Sonds hia fratern•l gractiogs to corur~d•• Tvetot, turck, Uvy, Jou•• 
quat, Corton, Lorulot, 8orthet, Clemeotillo Del11>0tt, Gabrielle Petit1 

to the tvolve ontimllit~rists nov dot1lnod In Paria 1nd to oll Cou•• 

doa who are ln Rapubllcan jaila. (2) 

3. Reactlaa van NederJandao an!rchiatiache bl•d•9/organan op h•t congr•• 

Op 18 auguatus 1907 ochroe! De YrlJe Sodalls51 •01 dltl<uu1n varen 
eenvoudig nlot te volgan door de alecbta .leldlog •n de ■lachte vort•· 

lln&, Er heerschto nu en d•a een grenzeloo&• vecvarr1na die n•tuurlljk 

d l •ot aan • ind gebracht, opnieuw ve•r ultbaratto als oor een voorste " 
d h • "oord vroeg• Op 4 oepte111ber 1907 verachten op• een of an er veer e~ R • 

• •T t in den nacht gingen zoo de dab•tton voort. nieuv e•n •verslag 1 o 
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Voel horhol1ngon, slecht be 
grijpen door •!echt 

te bloeit. er oo "00, n klei b • vertolking ••• tan1lot- 
n eetjo vor1cbll 1 var wat meer of lllindor. All n llop do kvut lo aur o- 

oon ltalatoata hek 
over do alg. verkataltlng 

s 
• ons in zijn c,pvattlna 

rg soc. d11l10kr1tor11• - hooval hlj voer ra 
aolutlea mede onderteltonde dl 

• andere tedocbtao 1Dhilldon. J!esolu- 
tles? Zoo, er, vat eon lange 1 \lij - 

lan Lhbknocht (llllhal11, 1827-1900. 
RF) zou van jaloersheid zljo skel t d 

• ruien all-la y 1ezien had. Q6P 
varen er 5. • 

Op 7 •epte111bor 1907 uitte P• Yrlte Soc!allat aoer lnboUdolljko 

roo. Gestald verd dat éR niouwe Internationale 
vas en dat dogenon d Ie 

berva- 

een doodgaboron kindje 
\lorkelijk anarchbthch dachten baar •P<>•dlg 

~ouden verl&ten, tervijl de blljvara ~ouden ••t~•k.k•~ to~ de aoci 

aalde,aolr.ratle • vaar zij • lgenllJ lt thuis behooren. • Kortoa,, d• zakor, 
speelden zich veer af rond het 

organisatie 
the.mat ••n permaneate a0arcbi11tincbe 

(op federalistische grondalag) of een loaH or1a11i11tie 

van tijdelijke aard. "De kve1ti1 loopt du• niet over de vraat, ora• 

niutia of niet? \laat ob %IJ noodlg is, dan vil tl>ID haar, omdat zijn 

bel1ng het m••brengt, iuar de vraag 11 dezet vil IND al du niet ••a 

blijvende organl1atle? Dit schijnt man helemaal niet aevoeld te beb!Mtn 

en tocb la dat de hoofdzoak waero:i all•• draait. 
\lat men nu heeft gesticht, dn la "n blijvende or1a11iutlo on %let 

dat ia de fout die 1Dtn htoft begaan.• Volgens iR Vrij• Soclaliat (Do 

aela-RF) zijn Individuele vrijheid en penuaont• oraaniutie dus te 

genstrijdig en onverenigb~ar. •Niet d• voalheld van ••n partij i• voor 

ons hoofdzaak, iuar hot :ion doordringen der anorchiatlocbo donlr.l><l•l 

den in do maatschappij ..• \/IJ lijn du• aller"nt ea alleniout anar 
chht. En daarna 1t01111Nnlst of syndiltaliat of vat ook. Zij (do st1c,Ji 

ten van do Internatioula - 117) daarantegon z:1Jn Hrst 1r;.,_.,,1st, 

syndiltaliat of vat en dmarna ansrchl1t.• 
Op deze visie veracheen aen reactie van r. l!bollac, dl• op 18 ••pt- 
ber 1

907 
in !la Vrij• Soclali•t ichre1f1 • ;O vrij• 1oc!aliaton-voroenl- 

1. d.
• •n blijvoad• oraanlutlo, ja of neen? Ik 

ging In /IJQJltard- bv, • 
blijft al• zo lavon1vatbaarhold hooft oD za 

m.een ce•n van belden, ze 
• • Il Sllgtl~& auld• hot acharp«r •n 

verdwijnt ala r.• het niet hae,t. · 
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duidelijker (po VrHe Soc\allat 
, 25 soptembor 1907): "Do 1n1rchisti- 

1che Cederatte wll zeer %Ok k 
er 00 eon beginealv•rklarln& en va■rom o.ok 

niet. Ve zullen zeker wol mot 
elkander rr.ogen overeenkomen vaarover vij 

mat elkander ten strijde trokk 
en en hopen d10 ook daardoor te voorko- 

men dat zich golegenheids•anorchlaton bij on• ••nstulton,• Hij verwijt 
Domela inconsoquentheld· 'Vol love d I · e ntern. antir1111t■riat11che ver- 
eanlnglng, Haar oen I t A n er. narchlltanvereeniging dat ia verkapte 10- 
claald•=kratio.• 

Op 28 september 1907 schreef Kolthek in Recht voor Allen: •r. 
chistut hotzelfde •ls v~ijhéldllovend eonnuni~rea1 De Hollandsche tedt• 

rat ie ia Vrij-communi~ti:a.ch en de Internationale 1~ &rJ&rch1•t1■ch. • 
Hieruit trok bij de concluole dat eon lodlvldu&llathcbo aaarchlst 

zich wel kon aaaslu!ton blj do lntornationole, maar niet bij de Neder· 

landae (ederatic. "Bij do Anarchl1tl1cho Internationale Is g••• oprako 

van een baglnaelvorklaring (3) en er- zal vel geen sprake vaQ koman 

ook, %Olang ~ij een anArebigtische Internationale Js.- 

ar1ac- 

De Tookon,st, die in 1907 •ls oodertlttl dratg "Vrlj-aaclalhtbch 
weekblad voor hat Zuiden d•• l,nds", hiald zich op do vlakt• ...,t hot 

verslaan van het congres. Op 7 aeptember 1907 drukt• htt blad onder de 

kop •congreaaen• velgeteld 42 ~•n bot congres gaviJdo ragals at. 

Do radacteuran maakten zich er nogal gemakkelijk van af n>et do mododa 

ling dat het ondoenlijk wao gowoest het anarchl•ten• en het anti•~ili 

taristische congrea te vorslaan, 

•Afgezicc vaD het nue van dergelljko coneresaen, - waarover de menin 

gen verschillen - mag worden gecorut•t••rd dat overal da anarcb1at1- 

scba idecän vooruit gean en wel ~t raascho schreden en dat het ut1- 

m11ltar1smo niet minder vorderingen maakt, trots teaenverklng van po 

litieker• en bourgeoisie.• 

De Volkatribune pla•tst• op 31 auguatua 1907 een kort (16 regels ttl 

lend) ver•l•g van het •nArchistoncongrea. 
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oor e e , OrPonn 

Mlakendan' dat gerodigaerd werd door B. 
lAnlink s r ,.; liat zich over 

hot congrea uit in d 
• tr~nt van c:P~•_,V~r~l.i~•-~.2.S!!!.·!1!!.~ He• ~l•d" l t - . • , ~~ ••ne 

zo gechan;eerd van de federatie an 

da belan e Verdrul< 

regal11>&Ug Vorden fcdarolilten all 
Corneliue11, Lod•wijk en Sason ungavalle11, loch verachenen op 7 en 
14 5aptombar 1907 %~kalljke verala•on van h•t • consrea. Op 21 ••ptembar 
1907 ver•chean op da voorp•~lna een artikel- •n. Anarchlaten en Orga 

nisatie"- van de OQS onbek,ndo D.J .. die verkondigde: •ta men dus 

vooratandor van eon anarchiati,che SUlanleving, &•baaeerd op de vrJJ• 

groaparing, dan moot ~n nu reeds niet ieta Andera bij de prop~ganda 

villen lnatellon. Men moot bij zijn propaganda tDD consequent mogelijk 

blijven. En waar men nu btzlg is een ocg1niaati~ onder do anarchisteft 

to atichten blljl<t het dat Q<x do at!chten g"n anarchiatan zijn, öf 

oen ander ooam•r~ er mcdo bedoelen.• Een week later re•g••rde de ooa 

evancons oobekeDde O.A.R .• die zich een voorstander van penuoente or 

gan1oatlo bntoondt. 

De Arbeid Vçekblad van het Natlon•~i Arboidscr■tariaat van Ned■rland. 

Op het aoarcbiatencongre• waren geen HAS•vertecenvo-ordigera .als ref'e 
reoteo aanvezig. Ala toeachouvora vorden geoo1md: P.V. Overateegen (op 

dat ogenblik waarnamond oorstc aecrataria). Kolthek. Lanaiok ar e.a. 

De bealotan conferenties van revolutionaire 1yndicallaten (27 en 30 

augustua), die de ~yndicalisten tijdons het anarchiatencongr•• de kana 

11:af mot galljkgastemden te praten, werden wel door NAS'ers bezocht 

(4), In totaal waren er :t 40 ayndicalbten aanwezig, hoeveel durvan 
tot het NAS behoorden, is niet na te g.a&n, aange~ion nauvoliJkt namen 

genoemd vordeo. 
Het NAS werd ook van antl-~llit4rlat11che zijda b8stookt. 

Op 24 augustus 1907 achreot C, ten Wolda, afdolln&■1ocretari■ van Ne 

derlaodu sectie van de anti-militaristen, vl i • onaChankeliJk• val<be 

veghg en hot Internationaal Antl-Hilitarhtlach Congres•) in Do Ar 

.!?.!!.!!!., dat de Nod■rlAnd•c vakbe~eglng v•rtosenvoordlgd %OU moeten zijn 

op het internationale •nti•m111tar1atencoarea, vat ook gebeurde. 

Io hot algemeen voelen de NAS'er■ moer synpatbla voor htt anti-101lita 

r1at1sche d&n voor hot •n&rchlstlache congroe. 
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Op z•terd•g 31 au 
guatua 190? vorschoen in De Arbeid een verslag van de 

1ntornat1onala moot1n 25 g WM_ auguetu1, •wa tDoeten de opmerking maken, 

dat llolh!ld een treurig figuur "aakt. lleinlg af1evaardlgdon ;otjn aan 
wezig on dat door vak 1 unnan gerust zeggen, de ona,mp■thieko organl■a- 
tl• van dit congres door enkelen, &onder de kamerad•n in den laade er 

ln te keooan. • Op 7 :zeptember drukte het orgaan eea verslag van het 
aoarchiatenconsrea at. dat aven.min ondertekend vaa al■ bet verslag van 
de internationale meeting. 

In het novembernUtrl"OOr 1907 van iR u,pons Ned8r. H•andblad ter bestrit 

dtng van hat. H111tartsoe ~ord een niet ondertekend artlkel geplaatet, 

getiteld •ons Intern•tiona.il Congroa"; •Ket congres was haastig, te 
h1aatig k&n men gerust zeggen, voorbereid on daaroader h••Ct het gele 

den. Daarbij kwa.m, d~t er op het anarchistlscho coagroa, dat togel1J 

kert1Jd in Amsterdu verd gehouden, v•rschlllende peraonen varen, die 

het ant1-m111tarhtleche congroo rdcdar guDat1g ger.lnd varen an het 

zelfa tcgenverkton.• 0. achrijver ~eent dat er door het mislukken vao 

het oadorl icge overlag twasen anarchiaten en anti-rail itariaten. twee 

congreaaen varen, W&Brdoor veel haat en nijd word gokweekt t\l.Jlson man 

sen die ln vecen ••nzel!de atrijd voerden. 

~ pionier• v,ertfendaagsçh b\ad t•r beaprekin@ van blnn,nl,ndae kolo 

niset ie. Het orgaan v9n de Vero:nig in@ •Gemeenschappel ljk Gr-ondbez It.• 

<GGD> 
iR Cederallat Samson, die tevens GGB'er v••• hted ••n. kort referaat 

over de productieve 11soclatie- en aaarchis1:1e, maar zijn rosolut.1• - 

vAarin verklaard werd dat de prcduc~I•v• •••oc1atle het an•rchlatlache 
ideaal zou kunnen bovorde~en - werd niet behandeld en evenmin werd •r 

over gediacussloerd (5), 

De Pionier drukte op 31 augustus 1907 eon congresverslag van A. (• A. 

Altlak) af, vaar1n do onderlinge vordsoldhoid b1anen de anarchist1acho 

bavoging In Nederland verd aangestipt. Do ochr1jver toont dch HD 

voorit&Ddar van anarchistische organia&ti11 •H•t Js gebleken, dat men 

~00 langzu:Jerhand is teruggekomen vao hot oude atandpuo~, dat aoar- 
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ehismo on organiaatio twoe k zaan v1ron, 
strijd zijn. Hen pla~tat 

heid on ziet 

naar in hooge 

velkt Mt elkaar 1n tlagranten 
zicb re.eer eo maer op d ,_, 

en """"'" d•r verul!Jk• 
or Van ◊F lle do verkvljze •n propagenda In te richten 
afeoren z~evende flloaofle.• 

Het Vlaamao Ontwaking. Heandschrl{t 
_ voor Ku9at & Soeioloel•, dat door 

Segher Rabauw in Antwerpen gered I d ceor vud, dle zelf 7_ ....,.tordam 
aanwezig waa, plaatate con artikel v•n haar redacteur: •Intern1tionul 

Libertair Congres te Amsterdam. 24•3 I •uau1tua 1907" ( 6): • Ieta vat 

velen opviel, en vat ll< t6ch niet vtn:.vijgen vu, ia •t feit dat die 

beraadslagingen van ont1-parluenta1ron nogal dikvijl1 al do aebroken 

vertoonden vin 't parler.i,ntorisme. Men vtrtoon.de veel valapraktndheld 

en men vocht mat •aa.otic~N on ni.et •resolutie••• waarveor men to ••par 

téa• meerderhade~ trachtte ta vinden zonder ondertusaehen erg te let 

ten op de argW!lentatio, v~ oen 1preltor die atvijkeodo ... anlngan aan 

't verdeedigen vo, - llaaruit blijkt hoezeer ""'n eoma zelf vontriltt 

zit ln practljltea aan vier bestrijding men oen groot d••l :r:ij111 loven 

heeft gevijdt • Rabauw, vlea11 mening in aroto troltkon overeenkoat met 

dat van de vrije acx:idhteo - ooit hij oordoold• poaltiever ov,r hot 

aoti-~llltari1tiache congres - deelt oog eon tilt uit aau do Hodorlud• 

se vrije eonruunlaten: ••t Kad inspanai.n.g geko•t, maar 1t doel - vult 

in do oogen der bel•geern van 't congres was •t stichten van een iu 

ternationale federatl• het doel van het gehoele concr•• • va, In prin 
ciep boroikt, ;; & al oui do organlutio niet di,n blodondon vorm aan 

die de Hollandoeho toderaliatan wellicht vooschton,• 

van dinidag 27 auguatu~ tot dinodag o september 1907 vorachooon in Hot 

Volkadagblad uitgebreide ver1lagon v llll bot anarchistische en het ant1- 

mll1taritlach• congres. Htt blad 1tcldo &lch niet onl<rltl1cb op t•8!D- 

d ij 1-ten Op 20 septu,ber 1907 vud S&mllon terecht over e vr • commun • ~ 
Qnjul.ton boworing•n had gedaan in wO Vrlt• ~ 1evezen, die enkal• 
bl f in zijn •1nurnatlonale Bri•nn• h~t belang 

AUDist. Cornellasea ee 

1 H ; VolksdHbla!I bonadrukl<en. Op 28 opt-r v ao hc.t. cong re• n ◊2<vQc-OOOO6O6QV◊dleVllVlVlleV 
1 d Lii,.rtalr• Internationale, de erkenoina 

schreef hij: •De 1tlcht _B er 
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door het telt zelt dier atl 
Chtlng éy 

ging is gavorden, overal d • ha-t anarchi■me ••n 111eraldbewe.:.. 
oor duelrd• 

:tioda&r de kenmerkende b sroote principes beboencl\t, 
•takcnb v 

Arut•rdam. 11
" het loteraationaal congrea v•n 

Het 111 de openlijke breuk in do 
revolutionair be 

het bourgeois-anarchf~me d • ar 1dor•beveglng m,et 
• H ln begln"l d 

het h do openlijk e org&nlaatle b"trljdt, .. 1 
o P<e<:lam&tlo k �l h et •tbelders••narchl•Me d t l 

openbaart ah llbertG!r COl!ml 1 - • a " ch 
n -em.• en dat ale nood~ak•l lj k. voor d•Q 

revolutionaire e11L1nclpatleatrljd der 
orbeidora opstelt do beidt roote 

priDcipoa van aan§~n•lulting 
1 

en com,uni.roe.• Hoa op 14 jaDuorl 1908 
schreef Corneliason, dat da Anarchiatischo 
tin° vormde van do Ee t 1 ~ es e ntnnationale, 
revolutionairder vas. 

Internationale de voortzet 

maar dat ze kucht lger en 

De Federatle-or@aften 

Op 7 aepteml>er nchocf Sc:a.son in De Vrlf• CO!!Uftl!t over •0ta■ Cooar••• 
an verdoo de •coograsindruk.kon• van N•lly Ko"•r •C&•druktt die Cro1- 

11at•:, 1a:d1v1dua11sma an Mal~to:Jtil•n: opv•ttiagaa ovar bet gebruik van 
revolutionair geveld bekritlooorde . .UD de / M_é vao de op het : DQ<1rea 

■ugeuomea motie over anarchisma an orcanl■&tie vordt opgeroepen tot 
11>Gar sUU1nvarklng op landelijk niveau. 0. 0>0tlas vaD bat coDcrea ver 

a<:Mnen op 5 oktober in De Vrljo Cocmuaiat. Op 19 oktober pla•t•t• het 

bl•d opnieuw een veralag van hot coagr•s• vaariD I>ocMila ia. bHekte 
tenun werd aangevalle1u •.mx,u Goldtuo aieent dat Dwloi■ t«io oorecbt• 

een muur heaCt gazet tu•••n individualisten an c0m1W1iataD. ZIJ .,.,at 

dat de communieten aiet altijd voldoende ont~len de aovoellgbadeD Tan 

de 1adividualistoa, dou zijn daar.,. o.a. niet hier,• (7) Ia IID re 

dactionele noot Yerd erbij aancetakead, 
"Hieruit blijkt, dat van zekere zijd• gestookt ia. E.G. vaa, voor bet 

concrea aanving, op vi~lt• te Hilversum.• KarJ<vaardil, Goldlun ••• !D- 

l 
~ 1 maar oe daaruit af ta leldaD dat 

dardaad op visite goveast b j =~• �
• 

ze •g•Jndoctrineerd• ~ou :ljn. gaat vat var. 
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Op 2 novembior var11olgde Sll!Oaon zlj 
n concreaveralag. Eon 11 voor het 

congres geschreven artikel van Honrl F ,_ 
Wla-AAoré, ~Anarchisme en Orga 

nisntle" vard afgedrukt op 16 novembor I b 
• n 1t artlkal toonde Fuee 

zich e•n voorstander van organia&tie va• hi 
... &nare at•a. uar niet tot 

elke prijs, "Wlj moeten ongotvijteld •traven ln do richting van da in- 

ternationale organiaatle onzer propogandiatlocba krachtan, het bijeen 

roepen all66n reeds van bot Am•terda,ue congres 11 in dit opzicht aan 

belangrijk teaken, iuar ve bohooran niet vooruit te loop,,n op de prak 

tische noodzakelijklleid, doch biohooron oqekaerd deze te volgen.• 

Nog op 14 decembior 1907, nadat al duidelljk gableken va■ dat het 111•• 

behalve goed ging JGet de landelljke federatie en de Internationale ean 

weinig vitale indruk maakte, achroef Do Vrljg Comuniu: "Tot spijt 

van da poasimlatlache verwachtingen van kameraden ah Hothöhr an à 
Voogd, wordt allervegc de oaverlclng van •t z.oo so1d&••l•aade A,a.ater 

dam•• Congre5 merkbaar.• Kortt tijd later (15 februari 1908) verd deze 

maning herzien door J.L. Bruijn, die met meer realiteitszin opaerkt• 

dat do •c•rchiatischo b•~•sing e•n cr11ls doonuekte. 

4. Raactia• van buitenlandse •n•rchJatisch• blad•o/or:ganen op hot con- 

llll 

Pas in september (1-8 aoptomber 1907) verd de ltzera van La Libert•lre 

moegedeeld dat Armaod en Mauriciua hot congres niet bozocbt haddtn •n 

Hauriciua ?R6Z con5t&teerda spljUg: "Ik betreur bot dat ik bot anar- 

h.b kunnen laten horen op dit "liberalietloehe" chiatlsche voord niet 

congres."' 

op 14 sopteml>er 1907 eon deel van het rap Los Tempt Nouveaux drukte 
d ff dat n■ar Atuterdam va• geatuurd om t t " Orlovak" on ° ; L ae • 

por a. an ' et d het Ruaalacb• 
kO>J da staBd van zaken betr• on• een indruk te gaven 

anarchla,.., 
h DOll in Los T•'!:P• het coogr•• varac • Do meningen van Halatcata ov•r van 

en 0 oktober 1907, Jo het n""'°"'r 
Nouv~aux van 21 •n 28 september h•t 

d n J11n Grav♦ wat z• van k André Glrar a 
21 soptamb■r schreven °D "lk t,lljf echter gelo- 

v•• ven uoings coogrea vonden. Laatstgenoemde 
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ven, dat do anarehlaten dl• h t 1 " e even J7777 
• _ vlndon, K• F niet zull■_ vinden in congreasen1 maar door zi h 

c ta ,..ng•n In do cantfeatattes v elke dag ••• Ook lk &•loof ln ar• 1 •• 
.an ••ttea, In • • _KRFé ell é7 

dan afgeleid vorden uit do noden v h ' r • JDO■ten 
an et ogenblik, uit ov•reenkotUton 

die uit de actie ontstaan en van onderaf 
en niet van bovenaf kom.an.• 

In danl tveo van zijn congreavoratag (2e ••ptemt..r 190t), stolde Halo 
testa dat er tvoe soortan indlvldua11,,.. zijn I dl Id 

1 i a v ua iaten die al 
loon hun eigen belang op bot oog ha'bben on 1 di IA 

11 n v ... u& aten die de 
vdjhoid, hot velzijn on do Integrale ontvlklcellng van allo lftdi"ldu•n 

na1traven. Doze laatste noo~t hij lndlvlduollatliebe anorebliton. 

Hot eerste deal van hot rapport van Wladlnlr Zabrojnev - ln A:,u,tordam 

aanvezis als vertegenvoordiger van. do ••rite anarcbo-c:oc:rnuniatlsc:h• 

groep in Ha■kou - vorechoan ln L•• T~mps Nouveaux ven 12 oktober 1907, 

Hat rapport, •oe vcrkondlgeu v&n het Individuele anorcbleaa ln Ruo 

land" 111 voor ons onderwerp van welalg belang. Van meier ~lana la b•t 

kriti■eho artikel vaa Charla1-Albert, "Aprà1 l• Conaràa• (23 november 

1907), Het hoofdpuat van hot eoagree bo■chouvdo hij de boudiog van do 

a.narebbtea toganovar de arbelderabeveglag, terwijl hlj de ge1tlchte 

Intornatlonale bestempelde alo "iln vao die kleine plezlertjo1, vaor 

mee nie~aod kwaad gedaan vordt." 

Enlgazias overtrokken stelde hij vaat dat het bom voorl<Vam, dat all• 

a.narchi•t•n vooratan.ders waren. van toetreding tot vatorgaal11aties, 

maar bij verzette zicb ln doel tvce vao zijn artikel (7 docenber 1907) 

togen eon opgaan van het 

hem aepropageerd werd door Dunol• 

1907, •i. Coagr•• d'Amstordui•). 

anarchls:ce in hot syndicall....,, vat volsono 

In UR P4vo11 v) aeptenbor-2 nov11Dbor 

:syndlcalhme• vond ooit zijn vog llalateata • a artikel "Anarchisme en 

Daar~•• Temps Nouvoeyx (28 decomber 1907). 

• Anorch I• (26 ~•p•nb•r 1907) • dat Honnto door 
UO Loaauat meende, U V é utlchto Intor- 

terdam vas 1estuurd o,a 9 1 
"zijn bau• Pouget oaar 9P;M Hij l<Vam tot é• conelu- 

1 h trekje te geven, 
nationale eon syndica11•t se 

1 
vozen parlH>aatuilr• 

syndlcallston n 
oio dat éR revolutionair• don HaurlclUI ln Atlt- 

nlot "oraehijnen .,.n 9_yFQ zijn. Mode door het 
In het blad. 

ltordan, kvam er goen congresversl1g 



• v5 

Op de begindag van het c 
oncua (24 •uguat ) 

Arboiter eon niot gealg d ua k RPM: / RM77 ln O.r xPRG• 
neer •rtlkt>l: "ZUA 

ochrijver vraagt zich • x of Amsterdl!Dor Xongroaa•. be 
een anarchist vr• 

Dloatia g••Ht>nnchappelijk con over tactiek on orc•- 
met &ndereQ kan b 

t 1 upral<en on uitvooren. HIJ 
moon van wo , boevel de lndi id 

v u11l1ten dch er tegen zt1lle11 verzot 
ten. Volgen• hem heo!t hot 

anarchi"""' ••n ont lid< 11 
de rug: theorievo 1 " • n111procea: achter 

rm ng, liter.tuur • i di i _ _ l duale pnctijk. » y gaat 
hot om de practische to•p•u 111 g en aoQ JU•tabevoginc, ••n &e~••rl!JU 
periode voor het anarchl1mo daar h h 1 aar t eor1eln v•l eea.s vtmlnkt ult 
de •strijd" tt>voorochijn zouden kunnen k h omen. ~••r011 kout het conar•• 
op een gunatig tijdstip. Do congrushten zoudt>n ll>Oettn proberen °"' 
opbouwend e0 afbrekend gesteund door ••n masiale eaohang, de klaasen 

atrijd te voeren teaen do bestoanda orde en de resultoten daarvon zijn 
niet voorspelbaar. 

Do schrijver la 0011 voor2tander van orga11l1atle en juicht de atlcbtlnc 

van een Internationale, dl• voor meer oeo.heid ln de anarcbiatlacho ge 

lederen kan zorgen. van harte toa. 

Het eerste deel vao het congre1veralag - •Bericht voa iatoraationalea 

libertUreo uod ko::i:munlatJschen Kongreaa• -, dat niet ondertekend vaa, 

verscheen op zaterdag 31 augustUJI 1907. 

"De debatten eo de ruultaten orv•n bobben echter ook duidelijk c• 
maakt, dat de anarchisten uit alle landen bot ondanks op ea■entiillo 
punten uiteenlopende meningen volkomen met elkaar ••n• zijn, dat er 
van een innerlijk• veracheurdhdd on onduidelijkheid In onze celed• 
ren, waarover onz.a tecenatandera- zo graag spreken, geen apraka ia .. " 

Eeo optimiati•cbe visie. D• delen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van bot conar•• 

verslag werden afgedrukt op 7, 14, 21 en 28 aaptembor en 5 an 12 okto 

ber 1907. 
Sapp Oerter reageerde In =RP fre!O Arbelter van 24 aeptnibor op HD 

artikel in Dia Frankfurter Volksatlm:no (nr. 206) ("Koqre•••lnda Aaar 

cblaten•) met: •offellcr Brief a11 dl• Redaktlon der Franl<turtar Volu 

ltilnma. So~i~l-demolu"atlsches orgon fOr SUdvo•t-Deut1cb1Gd
D

• Hij be- 
•Ov i • ~•l julat de aoclaal-daa>0cra 

loofde de aociaai-democrattnt er gan 
• het con&r•• aepreateerd en bealoten 

tla het duid•llJl<st morJr.en "1• 

heeft.• 



- 78 _ 

Arnold Roller (S1oefr1ed Nacht) blikte 
b I ln "Kongruaoochkll11•e• (Der frale Ar• tor, 26 oktober 1907) " 

op het congres teruc. Hij •telde-;: 
hot artikel, dat or diepgaande verachlllen bleken 

te bestaan m.b.t. dt opvattingen ovor het ayndlcalln,e h 
• oave1 dit nltt tot ultlng kY&JD In 

do reaolutles, die elkaar niet tege 
• • m; &R_O Hij ropt WG_ oen z • K• RQ 

nieuwe tesenstelllng, die tuas•n an hl 
are •ten tn a7ndtcallatea., dle de 

eontroveraen tuaaen corrmuntsten on 1a.div1dual11tao o[ tua1en vo-or- en 
tegenatande ra van een permanent 

e ~narchtstiache org•n1a&tie in de 
schaduw hoett ceateld. Roller kant zich tegen do l>uitae vert•llna 

910 

het "Voord syndicalisme, "Gevtrk1chaft,bewoguog•, éQ; alleen maar ver 

warring kaa znalen. Ook 11 oyndlcall•..., volgens hem l>Hr dan all"n 

maar eea anarchistische otrljdwijza (8). Op 2 november vljdde Roller 

~ljn •Kongressnachkllnge• aan, "Anarchlsmuo, Syndlkall•""'• und dl• G<i 

verkachaftabewaguog". Hot anarcblsma heeft seen aaaaale aanhang onder 

do bevolking, zo betoogt Roller, OC>dat het doel niet eonv<>lldl& te be 

grijpen la, dit In tegenstelling tot de ultgangapunten en doeleinden 

van het ayndicallame. Roller stelt dat ayndleallaten, die tevens anar 

chlaten :lijn, beter geen propaganda voor hot aoarchlame kunoon oukH 

In fabrieken en bedrijven. 

lllj vijst op de CGT, die de eonhold binnen de revolutionaire vakblwe 

glng heeft voten to bereiken door hot voord onarehl• tt vermijden - 

dat een sectarisch• kl~nk zou hebben gekregen - en eon gamakkelljk te 

begrijpen strijdvijze heeft ontvlkkold. 

gr••••n ma•r 
•narchiatlscho demonstraties, 

D •~ll!_jfur~•LJl~•wG~e~n~•~r~•~t~l~o:,,n &Ina redacteur Raa,u• In het saptambernumuar van~ e 

HIJ Chtt• hot red•llJk geslaagd in 0011111!11 opzich- in op het congres. • 

Van H.leteata over anarchisme en syndiealls~) eo ln ten (de reaolutl• 
l tellaod. Volgens Ru,wi hadden eoa- andare opzichten enlgdns te aura 

bij beschouvde ze allerHrst ala 
betrokkalljk• waard~• 

7 é verweten d• anarchisten te- [)uno • ver 
tG wlllon onderbrengen. Hot la niet 

is met de re1oluti• v•n Vohryz•k v.b. 

tot ••n autonome federatie 

voel 111 een organisatlaverband 

vervonderlijk, dat hij hat eon• 

de noodzaak v10 autonome groepen°~ 
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(~ de A11archisthcbe It1ter i 
nat onalo) te k 

st•md" t•g•n hot op bot co ~n 29) • Ruru• hooft •g•- 
ngrea aanvaard• be l 

naal bureau te stkhten omd t h s Uit ZZi een lnternotio- 
' & et, hoev•l •en het gevaar in zicb drugt correspondentieburuu, 

een •utorltolr llchou, ta 
hij zijn steun vorleneo vorden. Toch zal 

••n het bureau, 
In oktober 1907 dnikto =GR frel G 

__ e _eneratJon •An den lntarnationaleft 
anarchiatiscben Kongreos• van gev 

angon zittende Rusalacho anarchlaten 
af, dat ta laat ontvangen va• door do 

org10is&toren van het enarchla- 
tenc011gres oro te vordeo voo...,el I ·o azen. n het:elfda n\l:llilll11r v•racbeea 
"Dl• anarchistische Bevegung ln Wlen Bericht d 

• &n tu1 A:D.aterd&1U1r Kon- 
grasa• - ond&rtakond door Johann ?oda■ay (vortrouvennm.an van da !oh.e•- 

sua anarchhtiacha fcdorst,la), Ferdinand Herzog (aecrot•rla van do 

commun1at.1ach-anarch1st.lache groepen), Hor1tz L1cl<ler, Wen:i:el llelao, 

Josof Lehart, Havo1 Linz (u1tgavera van hot blad polnlcka Plf"'l!DT) en 

Franz Zelinger, Hajok, Johann Tuar (voor dt vereniging "Ro"nod") -, 

vaarin de stand van zal<on betreffende het anarcbiSllt aldaar vordt go- 
geven~ 

RaJ11Ua, die op 18 aapumber 1907 gearrosteerd word, mur blijkbaar hQ 

snel op vrije voet.en kwam, keek. ia het novembenn=ner van •iJn blad 

("Aua dero Tagebuch elnes Prop•a•ndlatan•) nog 011tn tarug op bat l7�V 

otordamH congres. Hij n<>erot de ruzios tuaaen vrije ■ocl&Uata11 en 

vrije eomauniston, v.aarbij hij de 1<1nt van Doaela kle■t. 

In La Guerre Socble (4-10 sopte11b1r 1907) v•racboen eeD groot, niet 

ondertekecd artikel, "Lo Congda Anarchlate d'Al>Sterd""'"· A1 mot hQ 

eon degelijk varshg, zij het mot enula ■pal (druk7) fouten, zo wordt 
waancbijnl1Jk dt Ntd•rlander Kl•t be de aaam Kest genoead, waa.rmee 

doeld wordt. 
a1orrot en Honatto ("Après ""'"tordu,") (nr, 

h interview■ 11et Do<:tor • 
"erd h•t congr•• acbt•r•f be1prokon. Ket be• 39, 11-17 aeptember 1901) • 

MoDatt• dat ■oarcbiatan. begonnen t.tt 
long van het cocgre• va■ volgens 

iD der f1lo•ofi• mooatan l>egevan 
beaeHon, dat z:e zich buiten het terre 

d z dat•• zlcb bij revolutio •n praetlsch te werk n,0eaten gaan, ·"• • 
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nair-syndicallatioche vakverenl 1 
é E g neen QQQw• FF• _ aanatulten, In hetzolfde n\lltffllr voer• orgue e•n go■prek 

mot Goldm.,, ID Fri1d1t>.r1 dat v11n11 opleverde. ' 

><• eer.te reactie op hot congres I Th 
n 9 D~monstrator lcvui op 2 okto• 

ber i 907, toon het in acht regels ve d 
r samengevat els ••n groot ouc 

ce s , vooral voor da revolutionaire ar'-id b 
l,l'ICI •re tvegln1. Rullll eee maand 

later, 6 novembor 1907, werd oea nlot or>dertekead artikel, "Th• ,,,._ 

atordam Congreaa•, aan de la%ers voorselagd. Daarin werd niet meer go- 

1egd dan dat het congres ••n belengrtjke plaat• la de goecblodonia van 
het anarchlame laooe~t. Alex•nder Schaplro atuurda op 20 november 1907 

aan oproep n4ar de The Demon~trator, •ro tbe Amorican COl'D~&dea•, vaar 

ln hij Am<lrikaanse groepen en fedoratlea opvokte %leb bij de Iotena 

t lonale aan te slulte11. Tevens i;outen ze opgeven boevool Uauci61o 

stoun ze 2:ouden kunnen gev•n. De s1crttariss1n v•rd ver-zocht contact. 

op te nemen met het internatlon&lo burea11 en vekelijlta of tvoe-weko 

lijko een rapport te achrljven over do stand ... n :.&leen van do aaar• 
chi5ti•cho beweging. 

In L'tre Nouvelle, 2 Januari 1908, word hot con1re1 in de 'Prealllro 

clrculalro aux lectuur5 de L'Ero Nouvelle• terloops genoeDd 1n verband 

mat de arrestatie van redacteur &>lto Anoand. Hoary Vanl!.erger •tolde 
te éPy&! had a>et !FGS _ WR; P/RV In "Le Cas d'Armand•, dat deze bot veel 

congr•• om 2ich ■cbuldlg guaaltt t• reidingeo voor het Anaterdui::ut 

kuanon hobban aan valaemunterlj. 

18 19 (7 14 eD 21 t1ptember 1907) plaatste la Ia de nun:mera 17, en , 
Erk•nntnl• degelijke, niet ondertak1nde congreoveralagon. Op 5 oktober 

"De 2 lntornatlonolo Alltlmllltarlacho verd in bot nlot ondertekende r · 
van de aatl•allit1rl1ten baspro~an. Kongreaa• de bijeenkomst 

Rsvolutlonlr de deflaltlove ag•~d• en op 
Op 7) augu,tu• plaatste J!!r 24 25 en 26 

de gebe1Jrtenlsaea van • 
31 augustu• volgde •en veralag van AIUt r<tat1• van d• 

Anarchiateokonar•s• in • ' 
augultus, "Internationale d aepubliceerd op 7 on 14 

Il on til ver •• 
hand van Fraubl!se. Do delen blad het congru samen onder 

datum vat~• he-t aepteml>or. Op die laatste 
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de kop, "\lao Lehrt uni de K r eng re■■ • n. 
het belangrijk ia, dat d• • onb•k•nde acbrljvor ...,ent dat 

anarchiatiacba 
gecoärdineerd bedreven zal k prop•a•nda intornatloaaal en 

un.nen ttorden. 
i R Duitse anarchiot11cho x; é erat Ie beaprak het : 

ve r d i onaru In ••• op nb r• ga ar ng op 29 ••Ptt1nbar 1907: " • •- 
d d 'Der Aoarcbiaten-kon1re11 In Am- 

ster am un saine Bedeutung fUr dl 
• Arboltor1>ovo1ung• 9 d UO; 

Sapp wR PFR P geoproken KMéé; _ W é é • a •t nga •• 
• er • vergaderins 

i • ~-·· d oa voor Der Rovolu- t onar onee .. en e radenon plot•eli•g • l • xhRQMMFO 

\lohlstand ' 0P Allo keelt In ha b •r ru riek: "Ih"ief• unaor•r IA■•r• door 
een briaf van R8l!!Us (26 Januari 1908) terug op bot congres: bij stalde 

vast dat het corrupontlebureau zich autoritair op■Uldo door in da 

door haar gepubl iceerda reaolutia• •te vargetaa• de boide re•olutl•• 

vaa Ramua op te nemen. De eerste, die 17 ••ttG:Den• k.ree,. had •1• 
strekking dat de anarchisten zich in autoncm• gro•p•n IIO■aton organi 
seren en zich binnen do Anarchiltiache Internationale 111 1utonom. x• • 

d■roties moesten gedragen (10). R11n1a acht duo ruolutlo van groot 

belang, temeer dur De Vrije C:9'P'!Hnlst op 5 oktober 1907 aocbreveo 
had deze resolutie te l>e■cbouven &la ••n aoort t>oainaol,..rklar!ng. Da 
tveede resolutie van Ramus bleld·JD, dat da IntaCJJ&tion■le een feder• 

tle van aut.onome grocpan v&a, zonder centraal bur,au eet verregaande 
volmachten. Het corr■opondont!ebur•au (Schap!ro7) roogaordo op do ver• 
vijt■o van RQIII\Js op 1 maart 1906, G■1told vard, dat lt■mua 1ticb ID aop 
tamber 1907 achrifteliJI< had aangaaold bij d■ International■ ■n 1t!Jn 

1cbrijvon vorge:old had doon g11n van tv••• voor publicatie be1temdo, 

ro■oluti■a. Da eerst• bad volgen• do woordvoerder van hot bureau ba• 

trekking op het anti••ilitoriSDII de tvoed■ vu goricbt togen d■
stichting vAn een interoatioaaal bureau. Van een re10Jut1• o•er ora• 
niaatla 111 de voordvoardor 11iet• bekend. •vat da ruolutio over de 

betuft, hot gaat hier ululuitend D77 
9; ■rchiatiacbe Inurnational• 

maar ni■t O<I ■en princ!plll• M ••n technisch• en ••thodiscbo vr••&• 
t k lleo vaD het conar••• ••k•r niet la 

nl11g. Zij boort thuis in da pro O 0 

d d vo-ortaaa 11jn bezvaren earat ••n • • _ brochure .•. • R=• krljgt • r•• 
ral t• schoppaa. Rami• r••a••r 

htt bureau voor te loggen 1lvor••• eon 

da 
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in hetzelfde nwmior van k h 
o let1n<1 10r Allo .,..t d 

niet belangrijk vu of %IJ • .,.dodallni, dat het 
n reaolutte va1 • 

~stennen•, al~ hij ~••r h aangenomen• eo a)t:t ho1v•1l 
ga oord verd •• dot 

Generation, die in sept b "1• Btbeurd door DJ! [[eie 
•M er 1907 Zljo reaolu 

,,..,1a IUeuvonhula schreef th h•d cepubl!ceard. i; V 
aan Ramus, •Ja k 

dat het centralhtische ho ll ' 
00 

Ik heb hal&u bemerkt, 
c al verkxal!I 11 bi 

le Bureau", 11a.malijk in u nnen het •1nternationa- 
v goval. Haar heb ik do 

allereerste bogin voorspeld?" ( t ollu niet nut het 
Vohhtond '°C Alla, 1 uart 1908). 

U• Cubilot. Journal 

lutte ouvr ière, dat 

Jean Prolo (Colonle 

1nternat1on1l d'Ed ucat 1°D, d •Or@!0 le;1t lon et de 

vaarvao het eerste ttwmM:r ver- 
5Choen op 10-23 juni 1906, vos hala11 lncocopleat •onvezlc op het IISG 

waardoor bijvoorboeld niet is na te , caan vaarom. Fortt1n, lteory, die 
uitgenodigd waa om een referaat te houden over punt 6 v&n de agand• - 

•rroductieve aooocietle en Anorchlau•. nl•t kv.u, opdoaen (11). 

zx por rn••n.d verd uitsagavon onder redakt ie van 
d'A!glemont) en 

La Cravacha. 0rgan d'l!ducat!on libertaire de Reimo, dat vanaf eind 1906 

v•r1cheen (vanaf 16 ju,uarl 1907 luidde de oodertltel, •or1•n d'Eduoa 

tioo OUvrière~) en wAaraan werd meege~•rtt doo~ o.m. Henry Zlal7, vu 

evoneen:1 onvolledig aanvezlg op bat IISG, vaardoor áR niet WRFh_ of 

Zlaly veralag hoeft gedoon van djn bevindingen. 

0pvotlend GB de grote aandacht, die hot vukblad Pasu Libre• (E'orija) 

aan het congres besteedde. Het bl•d, dat the1:1ati•ch vao opz•t va• an 

In politiek opzicht Mlsscblen hot baat getyp.erd kan vord•o al• •pro• 

cresolef liberaal", vroeg ,\Md&e D<Jnoia aan verslag te schrijven oyar 

zijn trvarlngen In AmsttrdaD en op 23 novomber 1907 vol'SCbt•n zijn bij• 

drago. Dunoia kvam tot de conclusie, dot de hatraand• crlala bl~n•n da 

anarchistische baweging vo<>r eon groot daal dt schuld voo de anarcbia 

ten r.alf vaa, die zich hadden uruggetro!ll<•n uit da arbaidanbavo1ins 

an de klauenstrijdgodacbU hoddon laton valltn. Ook In dit artikel 

pleit hij voor ••n lntegratl• v&11 aaarchl..,. •• ayndicali..,.. Het reYo• 

lutlonaire syndlcolioiM buchouvt bij d• het lo&i■cba vervol1 op da 
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ldeeln van »akoonln en K rotpotkln, Op 21 decemb 
bros oen roactie vi er 1907 drukte Pues UQV 
- o ••n ~ekere X op Oonot1• •rtlk 
nola eenzljdJghold • •l af. X vuvljt iy V 

n meent dat d&z• melding h•d llOtteQ maken van d• 
togcnetand van Grave 9% é ' •c en H&uricius. OVer da li1at1te tvea had Du- 
noia gaschrevon dat ze•• hit c terd•n door afv•zl1heid•, ~ond•r de r•d•~ 
van hun abaontio toe te li h c ton, Dunols •ntvoordde dat do indivldu1lls- 
tan in Nederland keer op koe r getr~cht hadden het congrea tegen t• ~•r• 
kon, terv1jl hun Franae c0<0 panen •r minachtend de schouders voor hadden 
opgehaald en geweigerd hadden do agenda ln bW\ bladan op te nemen. Aan 
Grave's maning hecht hij leta m d oer vaar e, m11r1 zo st•lt hij, het suc- 

ces van het congre• heeft het ongelijk van hom aancetoond. 

Tonslotte betrourt hlj het d~t Mauriclua zijn "th4orle dea a1n1-1crupu- 

1ts• n1ot op het congres hooft kunoon toellcbton on hlj vindt het 

trleat dat Are.and opg•pakt is, Hij plaatste hen echter niat ID de tra 

ditie van het r•volutionalre anarchisme van 8ako•n1n en Kropotk1u. 

Na .atloop van hat anarc:blstencongrea (aepte1111ber 1907) verscheen in 

frcedom een groo~, niet ondertekend ar~ikel - •The Atuterdu Co~gr•••• 

-, vaorln geateld vord dat het congr•• op het Juiate tijdstip gehouden 

word, "Er zijn tljdon, vanneor congru,on noodzakelijk zljo voor HF 

bestaan v~n een bewegingn. In oktober, novH1bllr an dec•~~r 1907 wrd 

een uit.voec-ig congresveraleg - • The MSterdam Congre1a11 
- van K.V. 

(Karl Waltor) afgedrukt in Freedom (12), 

Deel Ivan •the 11tuatlon ic America (Report to tb• lcteniatlonal Anar 

cbiet Conference at A,uterdOJII, 1907)" verd opgenocoon In hat aeptemi,.r 

nummer van Hathef F.artb, (Deel Il verscheen in oktober en deel III la 

novamber 1907) (13). In •the Internatlon•I Anuehiat Congrau. Repon 

by Elll!>a Goldman• deed ze vor1lag van baar lotg•vallen in Amat•rdam. In 

dlt veralag la het rapport van Baglnsky on h&an:elf - "Th• relation of 

i ion• - opaenocoon (14). Hax Baslnsky va• hot •ol 
anarchiaro to orgao sat 

htl Van het Inton>ationale, zo blijkt uit 1'lj1> 
komon eens mot d• atic ni 

I t n.tlo1>•l" (~other !f[th, DOYtmbor 1907}. In 
artikel "!he anorch1at nor - 

• 1 tt r to Kotber E,orth" van Dr. J.A, Hary 
docH>b•r 1907 voracheen A • • 

800a 
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D• brief baataot uit r uolut.lu d 1 
men• en hebben aan hoo• t ' e op •on vercaderina ol curieu■ k&r1k o ,:.lja "••ngeco- 
1 h>K van di, •propaganda v d ter. Karyaoo vil "n an e daad' (IS) veroorde• 
van "hat' anarchisme: bind en •e• strakkere or&•nlaatl endo besluit e 

t ~o d en, meedo1n men an, ~ n er uit to zijn op d un politiek• eveno- 
1nan antwoordde hem In hetzelfd • voroverlog Yan politlake macht. Gold• 

• n""""er dat hij 
naar de organi11atoren Vlft h ' ~ijn r••olutJea b-etor et Alutordam.ae 
plaats van ze vier m.aanden 

con1re1 bad kunnen atur•n ln 

later naar Motber E.artb te zanden. 

Op ,,not andere wij~•_ 

mot Ie van Spanj urden In 

drlodellg consresver5lag 

bi,r 1907). 

wursch!Jnlijk uit andere bladen on/of 
Londen - slaagde 

infor- 

Tiarr• Y Llbert1d erin een 
to fabriceren (14 en 21 november on S dacem• 

S. Hot pullatln van hot Intornat!onaal Buroau Y&ft de Agarehl•ti•Cb! Jntar 

n•tlona.le. 

In bet laat.s;te nunmer van hot 8ulletln d• 11Intern.atlon•l• Llb•rtatre 

11%CQ ve dat haar opvolcer Revue Llb~rt•lre lnteroatlon•l• zal c••a h• 
ten, maar voorzover vij h•bban kunnen nagaan. 1• ••n bl•d Ml die n■IA 
niet verachonao. Het Sulletln de L'lnternatjonale Aoarchi•te• va•rv•n 

hat eerste n""""'r varacheen op 31 Januari 1908, k&I> beochouYd worden 

ah de werkelijke opvolaer. 
Uiteraard blikte dit tveed1 ~u!letln ,..,t aenoegen ten>& op bat A<istor 
d.tJUe cong~es. In het aer•t• oumDOr werden rapportea van Samao~. Rurua. 

Rocker en Ounois ovar de at•nd vu zaken betreffend• het anarchlatN in 

hun land gepubliceerd (16). In het tvude n-• (29 febn>H1 1906) 

vorschenen rapporten van Re1Jndorp over Nederland en van Gold.man/B•1ln- 

7&T over ,.,_.rlka. ReiJndorp schreef, é_ Juk Lanatn'a vertaling van 

Stin,er•• Dor E1nzige und setn !lgentY;! (De H•0h• en z'R ElgepdOftt. 

Antwerpen, 7
9
D7a da NoderUndu !adlvidu1lhUn opniouv gotnsplreard 

K é S
tirner'• &•dachten klakk■loo• over, maar 

• . Volgens hem nemen :te •ichzolf vel tt or1ania1ren in do anti-elll- 
zijn :te inconsequent door~ 

tarl1tlsche federatie. 
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Al in 1908 nui het cnthou,1a,._ voor bot gulhtlg af. In nr. 5 (Juni 
1908) klaagde Schapfro over de geringe •chrlft.UJke bljdroga,, en het 

volgende nWl:IDor kvani niet eerder dan In oktober va1> de per"n. Ta<h 

c•
Drdt in dit i AH<xQP het internationah congrea WM_ 1909 ••1>&ekondlgd, 

dat nodig geacht vordt 011 de enignln1 teruaceiopen propaganda nleuva 
impul1en to geven. ~Tegan onie k11.Dier1den. die vr•z•n dat een congrea op 

dat tijdstip moer kwaad da1> goed zal do.a, zenen ve openlijk dat bet 

hier om het leven van bot corrupondentleburuu, het pulletln on de se 
hele Internationale gaat,• zo verd de 1ltuatl1 1eachatat In nr. 8 (de 

cember 1908). Hot enthousla1o,e nu:, na date noodkreet niet toa, bet &ut 

letin aleepte zich naar bot einde toe. Het laatste D\IZIJler verachean In 
arpril 1910 (nr. 13), 
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IIO'ttll 

( 1 ) 

(1) 

(3) 

(4) 

(S) 

(8) 

(9) 

v7Da 

- Congràa tenu 4 Amsterdam. 

- Resolutlona paaaed at t 
• Anarchltt C<lnsres■• - De resolutie van Ron,u 

Il 1'8rd vrij ale-en 
ginaelverklAring van d I htochouVd •l■ do bo- 

e ntet'l)ationala, 
- Congrèa tenu. blz. 114. 

- Congrèa tenu. bl::. 102 (Korte ■amonutttnc van s.,..011•1 nrhan 
deling over a11arcblamo en productieve u1oclat10)• 
l i , blz. 108 (De 

n et n ete11r11ing gebrachte raaolutle). 

S4lllllon naai een tusaenpoaitle In binnen GÇ'B, hij stolde dat GGD 
~middelen niet bct enige middel vaa oca het do•l van de rawo- 
lutlon~lre aocialbten to bereiken (Bed 11 1 r v•9 n •jg9n b•htf[• 
blz 171). Op dle vljze kon hij zowel Ud zijn van de anarchist!- 
sche federatie &la van GCB. 

(6} - Het blad is alleen per jaargang gedaturd. Het veralac van Ra 
bauw is te vinden op blz. 364. 

(7} - In het Fe-anee congreaverslag Haat ta lezen dat Goldm.an Vl)or 

atander vaa van een anarchlstlache orraniaatle die de In lndlvl 

duole autonomie: zou kunnen waarborgen. (Cocsr•• u,,.reb11te teou 
à Ato!sterdam. bh:. 46). In haar mtraoiru (Livlog %T llve. bi<, 

401) 1chr!Jft Goldman dat ze &Hn l<eua vlld• maken tunen eae PV 

z1jde het lndlvldualhn>e van Ibun en andarzljds htt •narcbo 

coD:nN.ni~~Q van Kropotkin. •10 v•~•a !2 de verkelijke lunctie van 

o.-aanlaatle het hdpon va11 d• ootv1kl<ellng en do groei ••• de 

poraoonlljkho1d". 
- Zie voor eon nadere uitunzattlng van zijn opvatt1ngtn 

11 Dl• dlrekt• A):tlOD, blz. 59-60. trent: A. Ra er - 

- Congrès anarchiste tenu á ,.,..terdam. blz. 5S·56• 

ki rd Remua, "V•t het doel v■n de nleu - Op het congres zelf ver aa • 
dl oet niet zijn h•t stichttn van we Internationale betreft, • a . 
lutionair• a711dlcal1U10. Die ll>Ott • • _ hulpk.-acht voor hit ravo 
Propag•nd• voor het •narchl..,. In bestaan uit htt verken aan de 

hiarom- 

zijn volledigheid". 
7
) 

à ,\ldterdam. blz. 4 , 
(Congres acachlste tenu 
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IIOTEN 

( 11) - 

(12) - 

Maitron, die in zijn J. .. 
~•~111<>:'.u:v~•~ro~•tIDL!t~•!!•l!.!:sl!hLU!!-!cD...!Ji:.!.!~ I. blz. 390-400) .,001"'e l1to •n Franc!. (Du! 
lnton,1ti1 ovo H 

r onry "•r•chaft, schrijft 
Jur ia do 

&•••naenle doorbracht. Ket la 
ton t ljdo van h t • congrea &■van.gen z t NArgena wordt elthana meld! a · 

ng &fflaakt vau een arrestatie V 
schljnlljker h, dat hij "01 1 1 

• ur- 
n 8 nteraaae had ot Dlet over de 

flnancl!lo middelen beschikt• 
0 D77 naar .Am.aterdam 

Van dit verslag werd een brochur• 

dat deze In totaal 13 
niet duidelijk o! hij 

Freedom) &•~aakt: "The i t n •rn•tioaol Allarchlat Conarosa. Hold at 
the Planc:iua Hall MSterdui on •u,ust 26th 31 ~ - at, 1907. Londen, 
1907. 

to komen. 
(totografbche K;PéPyQF uit 

(13) - Vgl. de ulteenz:ettlngon van Goldm&n on S.ginoky onr do stand 

van zaken in Amerika op het /\Aaterduao coagro. (Congrh 
chhto unu , ""'5torda,o. bh. 25-27). 

(14) - Vgl. Reaolutlono paesed at tho a01rchiat conar•••· blz. 3, Ora•- 

tear 

nlsatlon. 

(15) - Op het l.mstcrdamso congres dienden Goldiu.n on Baglaolty eon ruo 

luti• in dl• unaniem verd ••angenomao•• waarin •terroriam.e• werd 

vorkla~rd v4nuit psychologisch ■tandpunt, d.v.z. alo reactie op 
do staat met haar onracbtva.ardigheden. (Zie: Çonsrta tn•rcblatt 
tenu 4 Amsterdam. blz. 97-98. 

Re•olyttont passcd at tb• anarchist eongr•••· blz. 7. Addendum. 

to abovc, (Aoarchloit, syod led lsm ond g•n•ral strike - RF): on 

indivldual acts. 
(16) - Congràs anarchiste tenu ~ Amsterdam. blz. 23 e.v. 
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NOTEN 

(12) - Van dit voralag verd •en broebur• (fotograUache h•rdn,k uit 

FreedQm) E•~&aktr "The iotarn&tion•l Anarchist Congreos. Htld at 
the Plaocius llail ~t d 

er ""' on 9yLyMF 26th-31st, 7pD) • Londen, 1907. 

(13) - Vgl. do uiteanzettlcgen van Golllm.tn en Baslnsky over do 

van z.sken in Amerika op het Aiuterdruue congr ... (Çpnuh 
chhte tenu A ,.,.stordrrm. bh:. 25-27). 

(14) - Vgl. Reaolutiono pasaed at the anarchist concreu. blz. 31 Orga- 

atand 

■nae- 

nisation. 

(IS) - Op het """'terdomae congres dienden Goldm&n an hglnaky een reao 

lutio in die unaniet:1 werd •1a0gen0:rtea•, v•ar!a •te~ror1sene• werd 

verklaard vanuit poychologlach atandpunt, d.w.z. da reactie op 

de staat met h.a&r onrachtveardightden. (Zh i Coosrà• 1narehist.e 
tenu á J\m•tordMl, blz. 97-98. 

Resolut lons passad •t the an.archJat consr•••. bl~. 7. Addendum 

to above (Anarchla1>, a7ndkall.., and s•noral •tril<• - RF) 1 on 
iodivldual acts. 

(16) - Congrèa anarchiste tonu A Aluterdam. blz. 23 e.v, 
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E'1'ILOOG1 

VOND 
lll!T INT!RHATIONAU! AliAACJiISTISOf! 

COffGRJts DAT IIIET PI..MTS 

"Je hebt d• anarchie ontketend. Dat h 
liet de 'lloorden 11111 •b je tedun I' Borlaov 

•n al■ varen het d 
dat ooit Vertoond dat htt ruppeh loOd. 'llur h 

d Volk op tl1•n hO<ltjo biJteo kvu, zon er enige COQtrol• v•n d • 
e koot van dt ovorheid7' (Il lloj 

novitaj - De ...,rkva«rdige lotgevallen • - 
van ■oldaat Ivan T•Jon kin. Amtterd&111, 1977 bh. 116). 

Op het anarchlstencongres v•o 1907 vaa bes! t i o ea 0Q D 1909 opoleuv In- 
ternationaal te congresseren (l) In het l!ull tl d 1 •r · e n e nternatJopal• 
Anarchiste ven oktober 1908 verschean aan in bot Ft-.na, .D\lit8, !agels 
en Spaana gestelde oproep, vuria stond d&t er vol&eno do besluiten 

vao het limsterdamsm conaroa voor septuber 1909 ••n ni•uv internat1o 

oaal congres gepland moeat z;lja. In decomber 1908 veracboea hl bet 

bulletin opnieuw een •~nma.ning, dle gevolgd verd door eea raacti• vaa 

Amerikaanse on Cubaanse zijde. Dt Amerikaan•• anarchistische !adoratie 
had een conCorentie belegd voor 28 november in 1/ov York en de Cubanen 

hadden een te organ!aeren internationaal eongra■ op de •&•ada va.n hu.c 

in Mi 1909 ta houden blj"nkomtt &•plaatst (2). De verz:ookon °'" aede 
verklng van hot in Amaterdu cekoten en in Londen zetelend• Internati 
onale Correapondentlebureou, b<tstaando ult Rudolf Rocker, Errlco Hal& 
ta1ta, Alexander Schapiro, JohQ Turner en Jean Vilguat, varden met b•t 

veratrijken v<11n do tijd heftlger. Officieel zou bot v!jf■aoochap zijn 
taak slechts kunnen verrichten tot m.t.Xinl&al aept.,.bar 1909, de uitars 

ta datum voor het beleggen van een 1ntercat1onaal co111r••· te maart 

1909 richtte hot correepondant!eb<lruu neo laat»t• 1tanbopiae oproep 

tot de aangesloten leden ea tederatJ••• vaarna de animo, z.1leer Jn the• 
orie, iets leek toe te ne1Mn. Do gotalam&tig sterkt ArgeatijnH 1roo- 

9 januari 1909 iut to vorkon aan ••n pon besloten ,;,p hun congres van 

nlouv internationaal consr••· 
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Zij achtten 1909 echte 
1 r n et hulbur 

honderdste verjaardag van d •n ■hlden 20 "1 1910 •oor, d• • republlok 
l.ima of Santiaao. De roa tl • De 1"chlktate plaat■ lolt hen 

: l Op het A 
niet atviJ:tend1 of veel E rs•ot!Jnu voor■tel vu zelh 

ur0pe1nea de dure 
~•akt zouden hebben, lijkt ••I• n11r Zu14-~rllt.a &•- 

tvlj felachtlg 
Het In Londen uitgegeven bi d • 1 ZOP%7◊ • U• dat !locker en vanaf 190S DPC•r1cht v11 door Rudol! 

veracbeen onder- &Uspicil 
met !locker da elDdredactour voa n "111 y_ •collectI•f• 

' Pleltt• net •la Ch 1 1 " _ voor 1910: van uitstel & r •t aan Cornelia• 
omt •fatel (~). 

In nr. 8 (deca111ber 1908) van het 1 1 U~l•tln dtt l'Iftttrn•tfonat, Anar- chiste werd een artikel V&D E î k 
• aaova 1 uit Pi• ft•i• ArbeJter Stfm• 

v» RW York) ovorgeno11en, die atelde dat al 
a "n ••n lnternationaal con- 

gres alle•n Wild• bnchouven ala HD lij 
moge kheld tot hot ultvlaaelen 

van gedachten, het beter niet gehoude1> ~ou k d 
unneo voren. E,n. va0 de 

weinige practlache voornelle11 kwam ••n c., l l d rm n9 _ • at mieonde dat op 
het congres vao Aluterdu (1907) da fout &tllaakt vaa all••n te spreken 
over een lntern•tioo-1le organleat!e, zoiider dat het fun.ctionereo ln de 

praktijk aan do orde gesteld vao. Hot blad •telde •oor do opbow van 

onderaf tee hand t• n.amen - lok1al, nationaal en iaternationaal - •c 
••n nationale •eeretari~-correspondect aan te atellen

1 
dl• vl•r à vijf 

keer per jaar rapport aYer de situ.at!• vao ~ijn land cou uitbrengen 
(5). Het in I'arijs verschijnende R11odscho bl&d Boerenstnlk had ,..,er 

vertrouwen in de dadandruc vao de aoarcbbt■n an gaf alvast d• vol• 
geode punten voor de a1enda vatt een nieuv !nternatlona.11 c:on1ree1 1) 

De 111archlsten en de landarbeldersbevegln11 2) Anti-burgerlljh 

atrljdmlddelan, zoab nationale ataklngen, ubota1• "" ecoooialacbo 
terreur: l) H•t fu11ctioneren v111 d• lnttrnati011ale organlaati• (alleen 
toegankelijk voor aa11gealote11 leden ■n or1ula1tie1)(6}. 
Vaarachijnlljk kenllerkend voor de B•rlnge beluaatelllq 
het houden van een ioternationa1l conar••• v11 de re•cti• Y&n bat .Bo• 

h•em■e blad N.6dryha, da~ etn nieuw congrea uit1e1lote0 acbtt•1 ocndat 
de dlverH groepen en taderaths •l problU>tll geaoeg k•nde1>. Ia da 

1 l\et blad dooe. d• Yerbetorde coaaualcatla tvoede plaats vaa er vo gena 
(htt bull•tiD) mlQder behoefte aan !oltelljke bljoonl<omaten. Ooit,..,.,_ 
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é• ~4druha éMF ••n nleuve 
blJoenkonst 

•rchin:ten ln de hand Werkte e~ een zv•ardere ver"'lolslnc vaa • _• 
Jd &econclU<loerd 

gres tl - en &eldvorspllll vordt dat ••n nlouv con- 
_L la DaO 

Het ging vnna[ 1908 - B• noralhorud 
nationale en lnternat1ona1 Staproken - beruevurts ...,t het 

• •narchta..., ~t 
nal~ Anacchlatel' dat door 111 • @ullet&a de 1 'Intern•t,lo- 

e ••ngealotenen ~ "erd, floreerde niet Het t"eor•thch geataund 
• ontv lng ve ln 1 steun en het oktob9r s rod••tlonola en HnancUle DWlmer Van 1909 ( 

nr · Il l verachaen h te laat: hot was een >i" _éKQMéQ l _ •lf ·Jur 
Kat laaste numo,er (apr{! 1909 

i nr. 13) toont. ondank■ min 
vokkendo berichten uit Bulg•rlj 

• en Turkljo, dat do op bot 
eongrea gemaakte afspraken niet k 

n•ge oai.tn koadon vorde~. 
Am6d6o Dunola 10&ende date 

en &narchlatlacbe organlutla ln Frankrijk 
01110ogel1jk bleek to %.ljn, daar "Dn bot nut niet l nzag van de "'°gelijk- 
heden da eigen theorlaln to toet■en aan nleuw ontvibb 11 -• ngen, waan11i11 
hij ongetvlj fe ld bet s7ndical11ma bedoalde (8). 

Ket enthoualasme van o.auvolijla tvoe jaar eerder had plut■ge,oukt 
voor teleurotalllng. 

ot i::aeer op 

Azuterdamse 

De in december 1907 opgerichte Aaaclkun■e federatie, die dcb ondar 
leiding van secret•ris Alexander !.erlaun al snel ovtr de erenzea v•a 

Nev York uitbreidde, mae~t bij gebrek aan bel•n1stelliog op ) j.aou.ari 
1909 alweer ontbonden worden (9). 15orkmaa coneludeordo dat de propa 

ganda onder de roa1aa' • geen resultaten had geb&d. De Ru1 Rocdaoff, 

~cbraef in oktober 1909 in het bulletin, dat de Rusalcho anarchhti 

sche beveglng. mede door ragerln11:1Daatregelen, ve~l&md vaa. 

Jean Vlatsch scbreat voor het bulletin (deceaber 1909), dat vael laden 

uit do fr•nsspreltende anarcbi■tlaehe fadtratio ("La F6d6ration Cocmu 
niste•Anarehiate de la Sui••e ROEJ■,,de", opgericht op 9 dtceabor 1906) 

zich in do arboidnrabeveging gestort hadden. T.N.K. malddo dat hot ro 

delljlt g0<1d ging mot het blad Fr♦ado11 in 1~9, ·m.aar dat hot verloop 

onder de anarchlatlache groepen groot vaa (IO). 
Positievere bericbton 1<011011 uit Ita!U, Bulgarije, Turkije, Japaa on 

i I land■n vaar bot anarchlama tamoliJk ota Duitallll'ld, 66n van doven ge 

ldd I d 1909 dat Der [rele ArbeH•t• 011- blel lijkt. " O l)ankvort lilt e • 11 

1 ldig lo bt1la& vord gtaOOMtn, HD oplage 
danka het fait dat het vee vu 

van 5000 exemplaren bereikte (11), 
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In Nederland volgda ne h 
ot Mlterd.,._

D gang, De "Fodoratio vao Vrijh congrea van 1907 un ton,a- 
eldlievaode Z 

doopt ward tet "Landelijk F °""""'hten•, dia later 0118 •• tderatle vu V 
ten• ,,uakte •or, moeilijke tijd rlJheidllev•nde Coomun1■V 

door1 ln 1906 
1907 91 in 1908 6 en in 1909 telde ?; S afdelingen; lo 

noc maar 4 (12) 0 k pon• ging het bergaCvaarti I • 0 ••t de 'vrije groe- 
• n d• a0ciallati1cho almanal<ken wordt gegeven dat er in 1907 751 1 1908 • op- 
a g7 •n In 1909 74 ze getallon lij koo ov d groepen varen, de• 

er reven~ Het la i::oe 11 ljk 
no to gaan In hoeverre aen greep werkelijk of slechts op 

1 P•P er be1tond. J.L. Bruljo achraof 
; = IS Cebniari 1908 in "o~e~V~rwl~l~o~C~cmr!!!!!:!0u!!!!!.!.U 

- - n ft, dat er op dat oaenblik niet 
moer dan 5D groepen geregeld lovenit & e enen B•von. 
De Nederlandse federatie vos niet ••·i 

"" tengevoon botrokken bij do ADlr- 
chlsthche Internationale en hot bulletin, or vord geen •nhlo maal 

gereageerd op de noodsignalen Yao het internationale correapondefttle 

bureau ;% inltlatioven to ontplooien mot betrekking tot hot houden van 

••n Internationaal congro-1. V■o Nederlandee zijd• veracbenea alecht.s 

zeldon blJdrageo ln bet bulletin, In totul vier artikelen, tv11 van 

Cornellaaen, ,,n van J.J. Brautigu, •n 66n ?an B. Reijndorp. Eon per 

ceferer,dua, gekozen Noderlandao dalegatie - het 'Nationaal Anarchl•• 

tbch lluroau• -, die bestond uit Reijndorp (rapporteur oan het Inter 

nationale Bureau) J.L. Bruljn (correspoodent) on Brautlg&m (cocmuoica 

tte van berichten van bot bureau door Nederlood) etelde ?Q:/ apa<hlacb 

op, betgoen gezien de Interne problemen onlgazln1 becrijpelljk is. 

Pogingen o~ een nieuw Internationaal anarchittloch congr11 te oqanl 

aaren zijn pas te vinden In 1913, al■ do situatie in oen aantal landen 

enigszins vorbeterd 1,. 

Het land "aar hot anorcbiome da duldol1jk1t1 vordorlnaen m.aakta, vu 
Frankrijk, voar in 1913 tallou regionale congrasun verdan &•houden 

en federatie■ werden opgericht (13), dia vooraf varen 111aaá door do 

ln 1911 gesticht• 'F6d,ration Com,u.nl1t••· Deze federatie dle apoodia 

baar naam vijzigda in •r,d6rotion anarchisto-c°""""'lat•• "7s do G•OyV 
h lijk atreven na•r oraoni••tle, dat roaul- ch&JOlng van bot ge,oeoosc oppe 

teerde in ••n nationaal coogr•• te f&riJ• In 1913 (15-17 ougua\u1}. 
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Do ••nwezigen, dl& n 
• ernrot btalot 

uit te sluiten (14), bereikt •n ln4ivldua1taten •1■ ll&ur1cua 
en ••n ac.coord 

•t6d,ratlon Co""""nlate R6v l O•er do oprichting van e•n o lltionnaire 9_ 
v' ZQQ9 of FCAR), éF; Uch lrchhte é; Langue Franç•l•e• 

•nti-parleaentair 
pro-ayndlcallstiach opatelde. ' •nt1-mllitar1■tlaeh en 

De "Anarchiatische Faderati D 
on euta~hlanda• 

van 1912 vaar etappen te ond •telde al op haar congroa 
ernemien tot een beratel v 

on ale Correspondentiobu •n hot Intornat i- 
reau, dat "•nat 1911 inacthr 

door Nikohus R_ Cahn 1 dl vord • Van het 
os, end• voorst•l vetan v• 

S) D l)u helaaa veinlg 
(1 • R itura varen redelijk 

vertagenvoo<dlgd In de AJ>arcblati1cho 
Intèrnat ion alo. 

In december 1913 hleldon de Ruuieche anarchisten ln het buitenland 
aen conferentie t.e E'arij 3, vaarop door groepen uit Londen, Luik, zo- 
rich, G<lnàve en l'arljn bealoten verd tot d• oprichting van een "Fede 
ratie van an&rchiatiache-coaauniatiache groep11n in het buitenl.1nd•, 

die bealoot mee te verken aan de organisatie v10 een 1nternatiooaa1 
congres. 

Wannoor de eerate oproep voor het te houden ioter-natlonal• coaar•• 
verscheen, ia niet cuet vaat te atellan" Ze ••• ondertekend door de 

Franae FCRA, de Duitse 9xli •n de Londen•• an1rchi1ti1cho federatie. Ia 
een speciaal voor dit doel door Alexander Schaplro uitgege,.,n Bulletin 

dy Congr~s Anarchiste lntercationfl, va1rvan 2 tuwra verachenent mei 

en juli 1914, word gemeld dat hot conares van 28 auau1tu1 tot S ••p 

tember 1914 in •Dovonshire Hall" t• Loodoo gebouden zou vorden, iR 

drijvende kracht acbtor alle activiteiten vu Alexander Scupiro, dh 

terzijde verd gesuao door peoolngmoeater F.V. Dunn. 
De reacties varen bemoedigend• in het rneJnuariier van h•t &uJl•t1n du 
Coogr,b Anarchiste International werden adbuiobetuialngn uit l!nge 

K_é• Duitsland, Ital!I, Franlcrljl<, Portuall, Spanje, Scbotlud, Zwit 

serland, Holland, Rullaod, Oostenrijk, do V.S. •D llalo■ aflodrulr.t. De 

nlonale coamuniothch••narchls~lache Ital1aoen aave11 te kecaen e•a n 

te "111.n r
ichten v66r bot international• consr••· uaoclatle op 

lll •roo~ Do bhdn Tlorra I Llbtr;; Ook uit Spanje vu de belangau ng • · 
Solldartdpd Ob[•rf iteld•n bu.n koloa:men voor !.!!!., Accion Directa on _ -- 



hot congres open, De rapport• 
ur "D het b Il 

Spanje, dat in 1907 a!1tezf u •tin •chriJft dat Juht in 
g va■• da Qoodzeak 

lnternatlonaal congret altijd b tot htt houden vao ten 
••drukt., ••• 

tn !loderland was de behngat 111 • ng groter den v 
w= de landelijke conhrentf •rvacht mocnt vordtn. 

o vin aoclali■tl1ehe e 
groepen en verenigingen (zonda n •n•rchhtlacht 

g 12 •n ••andag 13 april 191') cu lno te Amsterdan, at é / >i lokaal 
on et congrea op do ag•nda. 

Hen pleitte voor het atlchttn ven 
1 een nteroatlonaal corre1pondentle 

bur••u, het Ofldernemen vaa aerleuz• =; 1 
g ngtn OQ tot internationale aa 

,..nverl<ing te komen, het op>telltn va n ••n antI-rallltarlsthch mani- 
fe,t en het Engels gebrulkon ah voertul op hot congres, un slag In 

het gezicht der Eapeuntiaten, dia or in 1907 nog In gealugd varen 

h•t punt op de ager,da te krijgen. In jul1 1914 liet btt bulletin ve 

ten, dat het nog niet mogol1jk vaa een dtfinltlevt lijst vu afi:evur 

digden te geven, maar dat een aantal landen ha&r medaverlc.lna h.ad toe 
gezegd. 

Het orgeniaatiocomité had bl.lJkbur geloerd van de overladen eguda 

van het AmaterdOtllse congres (16 punten) an atelde dat men ~lch alleen 

met een aantal hoofdz.aken moest b•:.ighouden: een -1:narchistische org& 

nlaatie, het revolutionair• ayndlcoll.,.. en het antl-mllltarisme. 

D••rn•aat roochten de rapporten ult da diverse linden niet utt h•c. oog 

verloren worden. 

•t.aten we '-'cinig doan - rn.a&r laten vo het. soed do.a~ Dat. lt het en.ige 

middel om tot t~stbare ~esult&ttn eo eeo 1ek•r• v&ardo voor de propa 

gacda van ooze ideeln to koraen•. (18). 

'BIJ punt 17 dor agenda Inzake dtoloemlng aan het dlt J•ar in Londen 
tt HeUer (voorzlttar tijdens é• te houden Iotern1tlooa&I Kongru, zo • 

d t .Amst•rd.am van •••oiDC vae, dat ••rato conferentied1g - RF) uiteen, • 
VOrd.~ atgevaardi&d, die meer dlrtkt 7◊ ver ditmaal eens 1omand mooat ~ 

band staat met de groepen". (16). 
i die ID 1914 minder bezwar•n te- 

Da uitzending van Doula Niouvenhu •• l 1907 hoewel dt 
bl t t• hebbeD dan n , 

gen een internationaal congres et 
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oproep ditmaal door a• k 
n lelner •••tal 

zeven jaar eerder( 1)' *tond blj vo0 foderatlu ondertol<•nd vu den 
vaardigde varen de lnenl rbait ••at. Over d 

ngon. Vordteld, • tvude afae- 
voor, Haarlem voelde me ÀJUterd~ ■téld• ,..j. liohruda 

er W;RP de 9P_K 
zundam het lla!at Rijn.de ..... r Vao der Kont, ttrvljl 

ro ?ML vertrekk 
1nej. Holw<>rda, met als ee , De keua viel tenalott• op 

renervea Rljnden 
Schernierhorn. ' •u der llorat on 11.J.c. 

Op het 1utlo11aal anti-mUlt i ar atl:sche d eon1ra1 van zondaa: 31 ee I •n 
iuao ag 1 Juni 1914 "•rd beslot•n Job. 

Mei1ner alm •fc••••rdlgda na 
mens de anti-mil ltarlaten nur U2< d 

n •n t• ■turen, Yaar hij c 
moest zieo to leggen, éGR konden lolden ont&cton 

tot het organiseren v•o ••n 
internationaal antl-millteristi•ch (IAlfV) 
arcbi2ti,ch• gehouden mo••t worden (17). 

congr•a, dat .kort na het an- 

In Juli 1914 verscheen in h•t g 11 1 u at n du Cgngr~s Anfrçhlst• tntern•- 
tional de voorlopig• agenda, 

7O Een velkomatv0<>rd (Kropotkln). 
2. Rapportec ov■r de anarcbht11ch• l><l••cina daar de afa•- 

vaardigden ult é• diverse Ja.oden. 

3. De anarchiltiacho organi■atie 
a. i R org111laatl1 van de Anerchlatlacho Internatlon•le 

(Ru11i1che Broed•rac11'1p van Vr1J• C-,;ni1t10) 

b. Stlcbtlog vao ••• Internatiooaal Bureau (Nationaal 

Congrea van Noderlaod) 

c. D• organinatie lo Frankrijk (Sehn•ldor uit Bezon1) 

4. Ket IIJl&rchiome en de arbeldertboveging 

•· Do arbeidersbeveglng (Kropotklo) 
b. Enkele Nscbouwiogea ov•~ de tenainologie end• revolu- 

tionair• tactl•k (T1J1rkosof) 
c. Economische activlt1it1n vin da revolutionair• direct• 

actie door het aoarchisme (Gro1e1L1nn•Ruua). 
d. De moderne it■at 15 de grootet• uitbuiter van do pro 

ductieve kracht•• van ••D ataat (TaJ1rkeao!) 

1 De publieotle vao een antl-mllit•- 
5. Het anti-milltar •IU· 

rlsti1che brochure (l)omela Nleuvonhul•) 



6, De Hexicaanea revolutf 
o · Do ho,,4 In 

opzichte van de H I B van de anarchisten ten 
ex caan■• revoJ ti ( 

v6 De inteniatlonah u • 8•!tn•[lclonl 
te11. Htt Enaela aJa 

(Rot Naderlandoa nat!o 1 Internationale taal 
••• conaru) 

AU referenton zouden optraden, PI 
•rn R~, (Rudolf Gro"1111nn) de Frans~an Schneid•r, Vladimir TaJtrk t ' 
••o on l>oroe!a Nleuven.11u1a, terviJl 

Kropotldn, die in 1907 ook al afvezlg ., (!") 
•• T een "•lkoutvoord voor d1 afgevaardigden zou houden, 

Hoevel de congreulaten In hatate Instantie zelf zouden bepalen hoe 

dt agenda eruit zou Zien, raadde het organhatltcomlU het voorstel 

van een groep uit Sevilla, ••n di•cu••I• over do •l&emeno !iloaof!•cbe 
problemen, waarmee het anarchlnrr.e verband hield,~!. 

Opvallend op de agenda 11 punt zu, de Kexicaanae revolutie, die al 

op 20 november 1910 uitbrak en gericht vaa tegen de dictatuur van Por 

flrio Dhz. De •narchlatu, die dcb ;= 5s eepttmber 190S vora1>!gden 

in de "Junt• Orgenizadora dol Partido L!bertal" - va1rv1n Ricardo Tlo 

re• Hagon, die vanaf 1 auguatua 1900 1Ut 1'ljn bree r l!nriqua hot blad 

Re&!D9[fÇ!on \litgaf, voorzitter v121 - 1peeld•0 tijdens de tevolut1e 
een rol. 

Nog kort voor het internationale u,arcblatlacha co1>1re1 word potaatll 

le deelneMrs door de organisatoren 1>0e&edeeld, dat mtt uit,:onderln, 

van Amerikaanse be,:oakera ltderten min!Joaal in het bezit mout zljo 

van vijf Engelse ponden o! het adres van vrienden of ktnnl•••n die&• 

rut vlldon ataao. 

Mochten er ondanks dat problemen ontstaan .,.t 

aw,eat men zich veadan tot hat oraanlsatlecccoit,. 

de .1utorite1'.ton. da.n 

l l au•uatu.t 1914 (voor VaR de Etuto Veroldoor og n o Door het uitbreken ~ 
op bit la&tate ocen Groot-Britt1nnil op 3 augustus) 11011t het congres 

blik afgezegd vorden. 

1914 vaa een roerig.jaar, 
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Op 8 juni 1914 brak eon 01 &•11ene •t•kln 
d• •settimana roasa• (rOde g uit 111 ~co11& Otalt ) d 

"tek) lnlutdd a • Ie 
voorst• gelodereo (20). Nawell •• '"•t Errlco H•l■tuta la da 

Jk■ OO D '"&nd l 
Sint-Petersburg grote stak! ater braken ln Hollcou en ngea uit. 
t>• Eerste Wereldoorlog IDUkt& 

nlot allean •en 1 
tornatlonale, maar ook au, d ,_ • nd• un do Twaodo In• 

• ~&rchlat11cho Int 
volutionair-Syndic•lhthche D •niat!oule •• do Ra- 

. e Vtrdeolho!d In d 
lederen werd door hot ultbrekan van d • •narchhtbcho go• 

• 
00
'108 nog "n, banodrukt. In februari 1915 verschoon "The Anarchl 

st International and tba Var• ••n 
manltest t1>gon de oorlog - afgedrukt 1 ' 

n freadom van Haart 1915 dat 
ondartek1tnd werd door: L.D. Abbott (N r ) ·, 

ov ork • Ala><andor Bor1<m10, Lul 
gl Bortonl, L. Boraanl, G. Bernard, George B•rrett. A. Bernardo, !. 
Boudot, A. Cal~itta, Joseph J. Cohen, Henry Coabao, Hootor Clelo von 
Dlepen, F.11. Dunn, C. Fr1aer1o Emiu Gold~•n W ◊ 1 , - , . ,.,are •• Hlppolyte Ka- 
vel, T.H. Keell, Harry Kelly, J. Le.maire, !rrlco H&lat•ata, H. Haqua■• 
F. Domola Nieuwenhuis, N. l'an1vit1j, E, Reccblonl, B111 Sjatof, A. sa 

violl, J. Rotstsj ion, C. Rljndora, Alexander Schaplro, N,J .C. Schar• 

1DOrhorn, C. Trombattl, l'edro V&lllna, G. Vlanatl, L.O. 1/oolf ea s. 
Yanovaki, waarin verd gepleit voor ••n lnternatloaollatlscb •n dus 1n 

tl-1nllitarlstiscb standpunt en atellln1 aoncceo verd tesen patrlotti• 

m,e en riationallame. Ia februari 1916 varscMan het antwoord vu, Corn•• 
llaa•n, Henri Fu••• Jaan Grave, .J" Gu.,rin, Kcopotklu, A. Wisant, F. 

1.41 Love (Loriant), Charles Hahto, JulH Holnuu (Luik), Ant. OrClla 

(Alglora), Marc Pierrot, Paul Raclus, Richard (Alglora), S. lschlkava 

(Japan) on T:sjerkesof • atgodrukt In La Betallh van 14 OM1art 1916 • 

het zgn. "Hanlfeot dea S•lze", dat echter ahcbta door l'ijftlen 1Un 

ondertekend verd. E,n Vlll d• ondertekenaar•, Conieli•••n, lichtte ~ljn 

velnis intornationallttlache houding achteraf tD�7 '?"tt 
"lllj konden ona niet van een veraldgeesol al• do oorlog van 1914-191& 

.r voorden over hot 'kapltall-• (21). 
ia geveest, afmaken mat ••n p• 

i te gaan op de actlvltelttn v10 do an• 
Het la hier niet de plaats om n 

etn on.den:oek op -ilch, dat 
•rchlsten tijden de ~nte lloreldoorlo&, 

echter de moeite nu,er dan vaard zou zljn. 

bleet, hadden da jaren 1914-1918 nog enig 

Voor Nederlacd, dat neutr••l 

belang voor de aoarchltti- 
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sch• beweging, op 5 docon,b,r 19IS 
verd do "L&ndollju ?tderetle van l(avolutionaire Sociali1ten In Nodotland• te 

Utrecht opgericht, dat het aloude Hiddelburg2• De Toekom•t •la 
D ra••n kree1. 

Voel anarchlaten, die in voord •• d d d k 
1& • • •pitallati■che oorlog• aanvielen, kresen het In de Jaren 1914 1
918 - ~vaar te verduron. 

Op enk•l• Uitzonderingan na reageerden de a111rchistei, en anti-..Hlta- 

rlstan fel op het Uitbroken van de vareldoorloa. ?6n v,
D 

de opvaliond 
ate analyaes over da -oorzaken va.a de oorlog verd geleverd door !. 

Reljndorp In zijn "In de greep van het barboriSIO<!. Een aoctul-p•ycho 

loglsche diagnoee van don vcroldoorlog• (Aluterdu, 1916) (22). l!eiJn 

dorp ging ui~ van het sociale en eulturela verv&l van de moderne maat 

schappij, die ertoe hidde dat de mensen ver,,rulOd rukten en ainaeo 
hechten aan bijgeloof, feti1Jisaa en mtchaal,che oploaaingen. 

Vrijvel alle anarchllthche b•veglngtn - 11lsschlen aet uitzondering 

van het eveneena neutrale Spanje - ltvac111n varz.-valtt uit de oor-log te 

voorachijn. Ondanka hot feit dat vela anerchiaten wegens hun lnterna 

t ioD&lisme in da gevang•nll bahnddan of op onder• vlju "kalt h •  
atelJ t • v1rden, maakteD h-\10 uJtaeverijea ov■ruren. 

Ru •• i.che ~evolutie van 1917 hadden de anarchiaten Hot de kosoet van de 
n•••~ het terroriRe, het syndlcalism. en tr voer un strijdpunt b!J, 

de vereldoorlog. 
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NotEN 

(1) 

(2) 

(3) 

(4} 

(5} 

(6} 

(7) 

(8) 

(9} 

- Bulletin de 1' Internationale 
- Idem, december 1908_ 

- Zie! 

Roeker-Herooiren 

- llulletln da 

- Ibidem. 

An•rçhJsta k ,., o tobor 1908. 

elne, d•utocben 
l 'Int,rnattonela 

- Ibidem. Zie ook, 

Avrlch-The Ruasian 

Anarchlaten. blz. 206. 
A9zrçhlsto, oktober 1909. 

anarchist■O blz 114 
- Bullet in d" 1 • Int• · • 116 tn•tlon.t.le An ~[çbiste, ~ktoher 
- Idem, declll!lber 190B. 

1909, 

- Idem, maart 1909. 

(10) - llullatln de l'Intern,tlonale 

(Il) - Idem, december 1909. 
Anarchl•te, &pril 1910. 

(12) - Sociallatiacho a1,..,11ak, 1906_1909_ 

(13} - Zie, 

Hal tron - Le mouvament an&rchlote en Franco. Doel 1. blz. 448- 

449. 

(14) - Idem. blz. 449-450. 

( 15) - Linae-Orgonhiorter J,narchlu,ua lm =utachen - Xalaerrelcb vou. 
187!. blz. 311. 

(16) - l>e Vrije Sochllft, 15 opril 1914. 

(17) - Ibide11. 
(18) - Bulletin du Congrh 9_MP: KGBFR International, juli 1914, 
(19) - Over de reden van Kropotkln'e a(vezlgbeid zijn va alocht illg• 

llcht. 1/oodcock on AvakWDOV Ic (The anarchilt princ•. A bioi:ra 

pbical atudy of Poter Kropotltin.) achrijven dat Kropotkln mo1• 

" SQF oen 110:ondheidarodeaen vogblHf, 1>1&r dat é• hoofdradeo 

vaa, dat de mee•t• 1n1rcbl1t1n h•t niet a1t zijn theoriel~ aeas 

varen (blz. 297). !ea voinl& plausibel• ••rltlarin&, tu,eer daar 

Kropctlcin door het sturen vai, een bri4f blijk 1af ingeno,un to 

zijn met het houden van het conar••· 



- lCO ... 
IIOTDl 

(20) - Zle1 

H, llattlau-D10 revolutionlren Akt!onen des ltallenbchen Prolo• 

tariats ul\cl die Rolle Errico Hahtestu, Berlijn, 1973. blz. 
134-138, 

(2l) - Strijd, llef en leed. bh" 464. 

(2l) _ Fragroenten 1n: 

R&111uer (red.) - Do plru,lde der tlra11nle, blz. 102-106, 
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fillAAAOPL!![GD el go>z n" JAAL 

A. Arthlevt!! 

Iat aal Inst! uut voor Soc 
•1• G• ch dans te d&m: 

R. friedebcrg Archief 

Cornoliasen, C. 
B.Gedrukte •n ongedrukte stukken 

• Strijd, lief an leed in de oude ■ociali•tisch• 

btve1,lng en dt vakorganiaatle. l'enoonUJl<a 

htriueringon. (Handaeschreven manu•acrJpt. 
USG) 

E.ateve, P. 

C.Al~Jpakk•n, c9ngre9versl1a1n •n g~denkboeken 

• Consràa aaarcbitte tenu à A!uterdam Aoöt 1907. 

Coa.pterendu analyt lque dta 1fancea et r4sUM 

des r1pports nur 1 • 6t&t du aouverwnt dana le 
11>0nde entier. hrlja, 1908. 

- Huorlo de la conferenclt &11arqulat1 lntaroa 

clonal, celebrad• tD Chicago•• ■eptiàmbre de 
1893. A loa anarqulataa de !apana. Z.p., z.j. 

V gKR International Anarchltt Congr•••· Held at 

th• Pl &11eiua Holi, Amaterd ui on Au1uat 26th- 

31at, 1907. (Reprlnt•d frcm •rrHd.,..•). Lon 

den, 1907. 
_ Resolutiona p■a1■d at the Anarchist Congron 

htld at Al>Jlterdam, August 24-31, 1907. t.ondtn, 

1907. 
h l.,·-·• voor 1906. Uitgave 

• socialist!•• • 1 
-- 

Vrij• Sociallateo-Ver••nlaln& t• Azuterdam, 



-102 - 

- Sociallatiache &lcun1k voor 1907. 

do Vrije S<>ciA1isten-Yereeolgln1, 

een. '0.Z,O.o,•, de Soc. 1/ijkvereea. to fyM 

aterdom, en de Landelijke Federatle van Vrlj 
heldllovendo c-...niateo, 

- Soclall1tlache alaanalc voor 1908. Ultaave van 

de Vrije Soc ,-Veroenlglng, Vrije Soc. -Groep 
Ooatelijlce !ilanden en Huldorpoort, Vrije 
Soc. Groep Ooatorp,,rklcvartier en de Vrije 
SC>C. Groep Haarlemmerpoort.1 .alleo to An:Jter 
dam. 

- Socl&llstische al.,.na.lc voor 1909. Uitgave 

Vrije Soc.-Ver"olcing, Vrije Soc. Groep Ooa 
terparkl<vartler, Anarchlotiache Propeganda 
club Buurt YT, Anarchhtlsch• Propasaoda-club 
in de Jordaan en Vrije Soc. Groep tlurleamar 
poort en oa.strekea1 •ll•D te Amate~dam. 

Vitaave van 
Vrouwenver- 
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D. Krant4n. voekbl d • an an til All ochrlften • • _ da &lbrulkta jaugangtn vordeo 
hetgeen betokaftt dat venoeld, 
Vlj,:t l vennderde ondortltela u 

g ngen In plaota voo "'•n uitgave of redactie in 
rgaande of Volgende 

juen niet :ljn aaogege• 
ven. 

L I ANARCHil! 

DE AIIARCHIST 

llE ARBEID 

Parijs, 1906·1907. Radactlo: Albert Llbertad on 
Anna l!ah6. v·O 'st• Dum>or1 13 april 1905). 
Orgaan van do vrije oocidistan In Nederland. 

9QyFRPéR• 1912. Redactie: J.J. Lodevljk, J, 

Slappor en G.N. Scheidt, 

Veakblad van het Nationaal Arbalds•Socret1rl1at 

in Nadarltnd, .lmsterdu,, 1907. (Berst• 

18 nove~bor 1905). 

BllLLETlll DE L' INTER· Lon<len, januari 1906-aprll 1910 {totaal 13 nu:o- 

nw:m,en 

NATIONALE AllARCHISTE 11tn). 

BULLETIN DE L'INTER- Herstal-Liàge, oktober 1906-juli 1907 {totaal 5 

NATIONALE LIBERTAIRE numura). Redactla, G. Tbooar. 

BULLETIN DU CONGRÉS Londen, ..,,1 en juli 1914 (totaal 2 nwm>ers). Ra 

AIIARCHISTE INTElUIA- dactle: Alexandor Scbaplro. 

TIOIIAL 

LE COURRIER EIIROPtEN Politiqua, Actuallti. Queations aoeiales, Lltti 
rature, 1907. Redactie• i. Bj5rn100, J, Novicoa, 

H. Salmaron, G. Shillts, C. Seigneboa en G. 

THE llEMOtlSTRATOR 

DIB DIREKTB AXTION 

Sergi. 
A lloeklY pariodicd of tact, tbought and ccca-- 

.,.nt. Home (Lakabay), 1906-1907, 
•Der Revolutlonlr• vao l juni 

All bijblad VID 

tot 13 jull 1907 vanchenen. 
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L, EMA)lCII'ATl!UR 

L, ·°· NOUVELLE 

DlE E:RXENNTNlS 

FREEDOH 

Organe d u Groupezent Z 
Stoch•lBolo 1906 "-nl1ta Lib<irtalre. 

( ' • Rodactle, Ea>lh E•ratè 11-..,r 11 Chapeller. 
auguatu, 1906) 

l'arlja, 1907-1908 (l • n totul ,, 
Cl l n tl1.l.lllmtr en een reu llre). R d • actio, 669QQ; 9_M é 
((ugel. St n en Harh 

erk vlaeelende ondertltela, (l!erate 
RW!her: ,,,_l 1901), 

Sod11-r1valutlonlrt1 l, • 6Q~ t ._,. org1.n.. 
1907. Redactie: &1l U; v renz , !er•tfl 
mol 1907). 

Londen, 1906-1907, 

nuamer: 
Redactie, 

oktober 1886). 

Hennhelm, 

QQQQQQ%FP• 18 

Toa Keell. (E1r1te 

DER FREIE ARBEITER Berlijn, 1906-1907, Redactie P Rudolf Oaatrelcb, 

Tot 1907 verscheen hot blad ,..t de maandolljk..lo 

bljhacn1 Antilllilltarismua; i 77 Canaille en 

Frele Llteratur. Daari,1 eon vekeliju bljvo•g• 

aal, An1rcbiatiacbe1 llocbenblatt. 

DIE FJ\EIE GENERATION Dolcumonto dor lleltanachauung del Anorchlsawa. 

GROND EN VRIJHEID 

LA GUERRE SOCIALE 

Lll LIBERTAIRE 

LIBERTY 

" wgQ6·° ·9 ° g" 

Londen, 1906-1907. ~>tdaetl1: Pierre R&lWa. (Eer 

ste oun,mer1 Juni 1906). 

Oraaan van de landelijk• federatie van Vrijbeld 
llevead• C(l(!JIUnlaten. Den Haag, januari 1906·•· 

pril 1907 (totaal 14 DW111111ra). Redactie, J.C. 

Stek, J.J. L<>devijk on J,L. Brvijn. 

PariJ a, 
nummer1 

1907. Rodactle P Gu1tavo " wQek1O v Eer• to 

19-25 dee.,,,ber 1906). 

ONlVMKT 

l'al'ij•, 1907. Redactie, 1,ouls !!Atha. (Earste 

numner• !6-22 no•eiaber 1905), 
~ 19"'-1908 R1d1ctlo; Benjamin R. Tue- New Yora., vv · 

(~-r•t• num>er• 6 augustus 1991). kar. .- 
1906_1901. R•dsetle1 Emn• Goldm&D, 

" RW York, 
.,_.,, aaart 1906). 

(Bersu n La Ku,,an1talr-Anareh1.,,.., • 
a11dabl1d voor l'ropag d dacd• 1 in d• jaren 

!905-1907, ll1•••l•n • r• 
ren, Cor &ru!Jn, 11. K•bur• 

07 J ""' Re••' 1905-19 1 • IJ on !lellY Korver, 
IbtO RU•t•'· Jan terve 

gtr, , 11ptt11bet 1905), 
(EerStl nUJIIOl&r• 
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PAGES LIBRES 

DE PIONIER 

°· Z " g iww ° b·· 

RECHT VOOR ALLEN 

DER REVOLtrrIONÄR 

LES TEMPS HOUVEAml: 

DE TOEKOMST 

U9 VOIX i N m·FQ4U>6 

HEI VOLK 

HET VOLXSDAGSLAD 

Parlja, 1907. l\edactto, C ç l 
G H • U •Y•a•, H. l(aha en • c>reau. 

Veertlenda•a•ch blad ter 
be1preklng van blnoen 

l1ndache koloniaa i 
t •• Org•1a Y•n da Vereentgtna "Go,.., h 

onac •ppel1Jk Groodbu1t•. BlarlcU1>, 1907. 
\ll11ehnd■ red1ctle1 lo 1907, A, Altlnk, r. Van 

!eden, Conrad Klltkort, Theo Ruator en W.H. Sal 
du,. (l!erate n"-r: 7 Juni 19<12). 

Or&aan gewijd aan de bolanceo van verdrulr.ten en 

lliskendan. Enachade, 190 7. Redactie, Il. UM_ 

a iok. (l!erate n._.r, 11 •pril 1691). 

Weekblad Yoor do propaganda vu het Vrljholdlie 

vende Socialisme, Deventer, 1906-1907. ~edaetle, 

K. Koltbek Jr. (l!erote •-•• november 1901). 

Organ aller Revolutloolre .Deutachlands. BtrllJn 

1905-1907. Redactie, Paul Fr1uböso, Vanaf 8 Juli 

1905 (or, 2, eerste jaargang) beeft hot blad al• 

ondertitel, Orseo der anarcblstlschon Fllderotlon 

Deutachland1. Vaoat I juni 1907 luidt de onder 

titel, Anarchlttl•cbea Vocbenblatt. (Eerste _á_ • 

meri junl 1905}.Parija 1906-1907. (~rstn num 

,..,r, 4 iul 1895). 

Vrij-aociallstlacb nekblad voor htt Zuldeo de1 

laoda. HlddolbUrg, 1907. Rodactia, J.A. do Lao- 

l •• • • F le dlm.accha. Jouro•l s7ndicall•t• par• - 

d. l• Conf,d,ratlon G6n6ral• du Trav&ll. Org•o 
n 1 dec•mbar Parijs 1906•1907. (Eer•to •- 

1900). ll<tdaetie, llnlle Pouget, 
tij Amttardam, Degblad voor do arbeldaraper . 

l april 1900) • 1907. (Berst• _VP• 

1906, 1907, 



-106 _ 

Dli: VOLXSTJI.IBUN! 

DE VRIJ! COliMIDIIST 

DE VJI.IJB SOCIALIST 

i · WAPENS »· i ·° 

>>w6>UEg9»i PD° 9UU· 

Avr1ch, P. 

BakoeDin, H. 

YriJ-soc1alltt1ach 
"••kbhd 

Zuid-Hol land Olt · &ave 
Veroonl&ina to Don H 

1 aag. Verschenen vaar 5 janu- •r -14 dece~bor 190 
d 7' Van&f 6 april l907 luidt 
• Dndortltel · y ij 

. r -•oclallotlsch weekblad •oor 
de provincies Zuid-Holland •n Utrecht. 

Orgaan ••n d♦ de federatl• ~ V&D Vrljholdllovende 
KOJa:Wnlsten iR H 

• _ ••&, 20 ~•i-17 juni 190S (to-- 
tul .5 Dllmlers). Redactie, I.I. s .... oo, lo Q van 

l!nnenu en P. llln.lt. Van juni 1907 tot 30 a.ol 

1908 (totaal 26 DWIIDtrs) verscheen het blad op 

nteuv. d1trua1 met &la ondertit1l; Org~ao van da 

landelijke fadoratie van VriJ!utidllevoode COCIIIU 

nlltoo. Redactie, C. Cornall,aen, >O>O StuUoo, 

o .L, llrulJn •• o .J. Lodewijk (vanaf or, 10 (5 

voor de pcovincle 

••n do Yrlja Soclalloten 

oktober 1907) vorvangon door B, Reijodorp). 

Sociaal-an1rchl■tl■c:b orgaan. Hllveuwo, 1906- 

1907. Redacties r.D'-la Hleuvaohula. (Karate 

nW1DJ1r1 2 april 1898). 

Maandblad. ter b"trlJdlnc van / ; F Hll !tar!SID9. 

Orcun van do AAtl-Hlllt.ar!atlscbe Voreen!g!ni 

in Nederland. Deventer, 1906-1907. R1d1ct!e1 H. 

l(olthek Jr. (Eorato nwmor: novtll>bor 19-04) .lla- 

010, 1908. Redactie: o .HuHort.. vQQRPMFR nw:mer, 

22 december 1907). 

g brA~hur••• 1rttkel99 aD rapporten Boekeg1 ~ - 

R laD •-archlats. N•~ York 1978. VgH yy = 
lt. 11.rke o dalaa,Borl!Jo, 1975. 

-G<,aann• · 
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Corneliaaen, C. 

Dcmala Nieuwanhuls, r. 

Drachkovitch, H.H. 

Eedcn van I F. 

fish!un, 1,1,J. 

Frlo~wljk, J, 

Glela, o .J. 

GoldloJ>n, E. 

Gui Uaumo, J. 

-Hot revolutlon.tro k 
on 1 '-"nh11e. Zijn becl1110Jan 

" Jn t.llttlok ; · nt.vu,, voor ••n overeenkom.at. 
en voor het •••n111n vaa 

revolutionair• socia- 
listen an komouoi1tloch1 b 

a.narc laten. Alutarda:a, 1897. 

-Van christen tot anarchist. MaterdOD, 1910. 
-Oorlog aan den oorlog, rapp,ort opteea.1kt voor 

het verboden •••rchl1toocon1res te Parijs la 
1900. Alliaterdua, 1901. 

-Les .soel1lt1caa1 francala et allac:und et 11 pro 

blàmt de la gunrro 1679-1914. Gealvó, 1953. 

-Dagboek 1876-1923. 4 doloa. Culemborg, 1971- 
1972, 

-E.tat l!nd Jovlsh radlcala 1874-1914. Londen, 
1975. 

-llodrlj ven !11 elgen behoor. Kolool•• te 

pro<luktlove oaaoclatloa in Nederland tuaaea 1901 

tn 1958/tt.t bijdragen van J.K. Velcker •• 

r.J.H. van Pu!joabroek. HiJm•&•n, 1976. 

-Hat politiek en aoclaol mllliou la zuldoo1t 

rrie1land/Aaotek1nlogoa bij de b<lrrlnoaringen 

vaa Illko Klaver. In, Iml<o Klavar-Harr!ooorinson 

vaa e•n Frlo•e landarbeider. !altelo opgototende 

ukon uit. het joncata verloden tot 1925. 

Nijmo1•n 1974. 
-De Eerste Intern•tion■l• in Nederland. een on- 

>: r hot onteta■n v&n d• Nederl&ndse &r- derzo• na■
b1ider1bowgin1 ~•n 1868 tot 1876. HlJ••a••• 

1973, 
lif• 2 dolen. New York, 1970. 

-Llv!ag OJlf • 

i l Document• et •ouvenlrs 
-L'Internat 00• 0• 

l' Ijl 1~5-1910 • • 1678). 4 delen. &r ' 

-Rondom Daan Goulooi.e. Uit het l•~•n van 

·•tjmes••• 1980, _/ F;_O l 

(1864- 

c-.,- 
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Joll, J. 

Langha rd, J. 

Lehnlng, A. 

Ltvino, UO 

Linae, NO 

Hdtron, J. 

Hottlau, M. 

Perdeclr., A, 

l.'each, H. 

Quall, J. 

Ramaer, H, 

Roeltar, R. 

Roller, A, 

Rl1tor, A,J.C. 

Scboffer, H.J. 

StafCord, D. 

-The ••colld 
1966. International 1889-1914. llov Tori<, 

-Die •11arehl•thch, 
lhran •- Bevogunc In der Schvolzc von 

=fingon bl■ zur Gt 
natlon1lan xNK c•nvut y_é die lnter- 

ror. Borlljn 1903. 
Micha 1 Bakounlno at 1 • 
nationale 1872 e1 conflict• dans l'Intor- 

• P&r!J■• 1970. 
-Syndlc1112~ tn F 
0 1 i ranee . Nov York/L4ndon. 1914. 
- rgan a trter AnarchlSJOUa l,o Deut•ehen Kais•r- 
ralch ven 1871. krlljn, 1969. 
-Lo mouv.-11ent anarchiste en France. 2 del•n. Pa- 
rijs, 1975. 

-Ravachol ot les ■n■chlate■• Parija, 1964. 

-Die revolutionlren Al:.tionea dea lt1lleni1chen 

Proletariata und dit Rolle Errico Halatutas. 
z■rlljn, 1973. 

•Nakecd op de flets. Aspecten, evenementen, ge 

daanten. Don Haag, 1967. 

•Soeia&l"du,ocratl• en &narcbisme:. •s Gravenha 

ae, :t.J. 
-?be alov burnlng fuae. Tht laat hlstory of the 

Britiah anarchl■ta. Londen, 1978. 

-Dt piramide der tyrannie. Anarchl1ton in Neder 

land. ÁJIStordm, 1977. 
-Aua den Kemoirtn 1i11cus deutacben A.narchl:sten~ 

rrlllk!urt/H., 1974. 
-Die dlrelttt Aktlon. Bru,oo, x.j. 

-D• apo<1rvegstakl•&•n van 1903. Eon spiegel dor 

arboidorsbew•alng in Nederland. HIJ ... a•n, 1972. 

•Hot Vol!<■dagblad. Arbeldor1wve1lng on dagblad- 

poes. Den Haag, 1981. 
Frcc anarchl•m to rofonala,. A etudy of the 

lltical aetlvltl•• of faul llrouoaa vlthln 
tho rronch soclallat 

r1r1t International and 
vament 1870-90. Londen, 1971. 

po 

the 
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llelclcar, Oo .H. 

1/oodcoelc, G. 

1/oodcocle • G. & 

Avakumov ic, I. 

-H•r•n •• arboid•r• in do vroege Htderlandse •r 
btiderab<ovaclng 1870-19!4. ,..,_t,,d..,., 1978, 

·Anarcbia12, A hhtor7 of lil><!rtarlan !duo and 
llOve,..,nto. Htill>Ondovorth, 1975. 

-Th• •••rcb!at pr!nc•. A blo1r1phlc1l otudy, New 
York, 1971. 
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.t~tmanc "'<rksta~-..,,~ en l',>l:fcckr ,1:,,~.:- 4:,~ .. ,"~ ?:,'I,, \,, ' ~~ ~0" .-'!/ ,._è.. ..j' .,• • .'~ /{:•.~. :'· •· Q' t~~;f" ~ y· ' 
,ta!/111~: rapporteurs: Or.R. Fricdt1l<1r, ~~0<>~ e, . ~,<~ o◊ _'t' ~i')tt• '-!- 4• <;J~' .' ":·:-.,· ';<?'.:,. ",/";y 0<f:.è"';;,b!; · 
(Bcrll1n), c~ H. hu1a1cs1a 111,litl. ~4 .._, ." o"" ❖ .~, o"' ~':- '<' .,.~· .....-~,~• · ., "'< '. ·., "t;";;, <(:~ •,:, .tt"- · 

}. /t.:,::lium,:, ,j: Orgar.uat«: rapporteurs: 'v < ~' ~,.\ ç . t ~~ ·,~ ,,._;;,-~ ~O · ,,\ '~..,,. "'-' io'(f'_, . · ~❖~>·~;;;-~, ~ ~~~<!- ,i> #
Ge~•~ Tuonar (Lu1kl. ~med~c ,i' \Cl ~,, ~"° ,<,; / '1' i,' <;,"<'

0

<~ '*"~· ·" .:,<>V"
:,~,,o,,(1'.trijs) en H. CrOi<et t Amstcr- s; <i.,t< <:l' c,• . ~L~ <>" ◊'<)'t> •/·'' o"- ~"~. .. · ·.J-~,t>~. 'l 
~- . , atbcidcrsi:rocpt;.n roepen u thaiu bijeen tol mr virt'4,. '"t,r• •· -l• ~,!- ~~ de· 1<~1rl,,~j,rtl,\ onder ç!~_in•l~•· van onze kameradc 

~- lfrt ,(llrl·M,li/omme als /aA·/1,rt,;,;;.;9,1n,i.,~ç•·<J, wnorvoor Ticf~•• en llollond_.d~ eerste.' • ,,\' :.,~_,,'< ,y~r~en /'i:'&ó •~)•tlg.,_~?.>:.'t-,, den voo'l1rond 
Aru,rchur.u • ~•pportturs_.,&k~Mtkt!cn hchbcn verrlcht, en dot op an i1tntrfJt1sll1: . ('!' ,;f' v ~i~p(Sit!\l~ct ~'J' _lcvercià ,~ 0

1c 1,ktrck v~ 
mande (Parljs) en P:y,rn,.,,:'..1;nw!,r ,.,1 W(lrucn i;chouden lo Jen romer van 1907 '),l ~~ ,_., tJ'-''li':\f- :>t~èlerskrrngcn, ditt.· c,h een bespreki: 

• ,... .It.onden). te Ams1trd.nm. t· ! ~,'> Ä\' er.;, ~~st:Sk\i:o' dir: <l<'1•· a~d~: . een internation> 
!i'. ~111,;,:ii.(' onr!lrr.-rjs der jtiri:d: rl1'1roi1CUJ11• voornemen, niet ~ll«n ~rgevn.,rdij:cl.cn vao de1 J l it s~èil<'l)'1o~t 1011 '..,cWs:cn. M_o,v. ,óol('èii, prnpor,011d, voor h 
::.~~ Lëoo Ct~m~t (Patljs). libcrt::ii,~. (n liömm11ni~th:che gê-oc~n, d<:<h ook de 1ê:linêiiiai1f :. : t,.'~ ~O .. ,~~~i-":tflrtaritm,.•.,. 'rlf,;tcrho1l,.ling van de 1ibctti\irc '-?mm 
~rod~<llll"t os.socwtit ,n P«M\•mfü!;.; \"c te loten .. Ook bij al indien over bep:,a_l.'lc . 1,.1 +• ,,, ni,11~~• en ,oat~hlftlseliÇ.,,b.ewcgln~ ~ol <I~ vcr,ch,11~• 

"' · ·, c~pç-oncu.r,.: Em. ChJ.pdltf 'ftS1SU!fófi)'r'')'<h:llcn tcllin~ 1i1:l worden r.c houden ,'.\n vóût- ., f' . )..t.<°' ~~aiccutir,c, en k~tCc-cl.~~e! ·:(t::ktcn ( 7 "LtMJ'""'' • .. Chr1$t. 
~~,/\f•• co 1. L Samaon (den tti).tt"i!cu~t,nde,,. heeft toch het bestaan van een miodcrbdd ~. :. ~,, ldft,rd,i.Jmf}, welk 1:.at.it!i<'ffünt in H)OO te _1\HIJ5 n_kt 1 
~-,: ·D, Rn'Oluti.c i"I RuJJamf; (ra oHhll?JJBh~dd onck~ ons, tibertairee, nic:l de ueclfden ,Jn .•li ~• Ç\(,opcnbare di,kus.,i~;•.ko~'tcomcn. kunnen L_csprek1ng vereische 
.:- ... ~ de- groep<n u.n 1e wijt ~ilcr t1C J,;ulcmcnt;nrc groepen, W33r rJ_e mindcehctd Is g_e• tc' Ten ~lott~ '-'_erdl:(.1iA:!" voorzeker de urlddelen, waardoor · 
9; Alco.ho!is.l'Jlt ÀJl4ICh ~Ouden, eieb :i:in de %00J.!CD:'\:\otc.1e besluiten der meerderbeld ~ r: lntc:rn;ahon:i:i\· JCJ n.a~\tcr \'Cr~t:uu.lhouding kunnen trc<len w 
..• ·.,·., Prof Or i ..R <S.r.clc1illil!\if~'l.'rprn. Wij knmm daidij~·, /KJ/,,ifr,J ,ri,J, ••k nl clknor. rijF< berit>d•l•~in~. T•:n lOO voort. 
~1 \fodt • . · · va~ l:S:'~t,,.1/~o--tt-{i ,r f,,·ltwc ;,, lt :i·rt,·n.lrvrw<hv.J<f,._ rn ll'Kn11,/(l.rrd"1, · Oc disk11stie, op het konr,rcs tullen bij voorkeur 

· · me t,~uat~ en Ana.r~fr.;~ :.in1J:1•i,j:r tdt nf' au lv11~ro. De bcspreldneco het l-rnnsch, [)11i1,ch en f~n~d~ch worden r,choucJen. Moe 
f10~tcur ~. P. ~mU3. in ouze :o.ittin~cn ,:ullcn lltr,el(Jc bctcekenis hebbqc, .1t1 die het r.cbruik vnn een andere 1;1.al worden vcd:1ni;::<l. Jan ; 

0" Dt Libotairm til dl WtuJd~; ,i~pontc11,1::h~1•pcUjke, intc1n:-1tiOn.klc kougrcssco en wc - indien s,ebchikfc \'crt;,ling mo!tclijk is · ·· 3.-"\n tulk ,... 
teUJ"S: Em. Ch.:ipditt en G:z:i1~r\U1'in,icr in, w:1.,rom afzonde rljjke personen ons nlc:t l:"int?cn uit1on<1crin~!.WÎjr.e wonlcn voldaan. 

1. Anatchismc err Oodtdh~,ut;et~o)'(!llt'~n• ,.,)utlcn zijn, nb 2rgcn.ardi~dtn V:Jn groepen, l locwel het Kon~res w:"t:u~chijnlijk in de m~n<l Juli 
G.. RiJnden (Arnslctd3mJ.mil~· 1c -.lcrht-t ltr goeder trouw htl.:cndc k~meradcn tijn. Aur.u:stu, 1.al pb.,ts hcl,bcn. \'Crz.ockcn wij d:it ~llc r:1ppoflt 

2. Anarchisme i . .rr · hL[ • hutiriáutdl".Mrêt 'JE ;ili:c•n~cnc- i;:toe1u:n cu .aft~.u~derlijke k~mi:'t~t.len. vóór te lc1.cn of in drnk te ,·c,,,prchkn In de zittingen v. 
rttrlct!.."'l: ~ppoiicurs. E. 'X'i'm'iBfi !U?c\·a:\rtl,~tlcn \'.ln \'3.k\·ercem~rnccn en vakorganl• het kongr~. 0111 tullen worden toc&czouden v6,\r t Juni 19( 

· · .\\awlc~ (P...rlJs;) •. : , .<;\T~~1 11cr:tMnlijk, ~ft,::cvn::a~!lil'.!dcn --.·2n komn1unîsti5Chc: Ic~.· ::i;ia het ndrcs van den Sekr«orls der Fctltt4tlt! van VrlJhcl 
.. · · · .:·:·. _ ... : .. ·. lo,uc~, en::_ 011it CYCU hRrlehJk ~·cl\com op het konc-rc1. IVy lle\'ende Komn1t,Jalsten Jn Ne,1trh1nJ JOU. J. t.Ol>C\VIJ 

.. , DE: LNTERNATIONAl.lli(/Jrm r.•,s 1.,1 "/1111, ,/i'e in dt ric/1tr"n& dtr t•""rbM1idj11g Corrtell~ AntftQnlfutrant ◄9, Am~tcrdam {llo:13.n<l). 
Oc · voora:udd;~j;bJ-:'':' : · · yl:~J,r l'r,'~g-..-. 1·1 i,ilui,1/in•fu,f,· 01 lwnm1miJtr$du 111mt11f,ri11r V&ir of op tknr.cltdcn d:\l11m -.·ertoeken wij in:-.c,dijk,:. 

:i.Vrl~d:s 3(t dslUJu!~~v:i~ · >J~~'·· ,t·il/m ~iJ,r. hc:txeJrde adres nu:<lcdcclini:: v:ln de. li~ctt.,ir~ en komn• 
rga.ctuu~- en ·~c bmtJ ... ; dft f,1R}tn U op tot J::imtr:i:'ld(ch3.pJ1clijkc hu.preJciog<:n nhtischc croc1>e11 en federaties. die inmiddtl~ rcc,11 J1cbh 
un toe CIC SliCh11n " n, J ~~w• ~ R.S~ didm(sic, niet over C'CUJ.f! ondcrd«I \~b onr.e bc,lolcn tot het z:cndcn v;m ;..(5;cv.1."\rdi&tltn. Een en .an<' 
ibttUi.rc. ,,

00
; d C tvUJ ~.e 0 u:7 .9~Î~l'«•mnnmi,ti~chc hcj:!lnsclcn en prop..1~;1ni,b, (10N.ls t;l1 clc voorbereiding v.1n ht't kongrc, en etc. behoor lij 

ende pcnlen opg CL 11~ u::ige.n 2, ~ 511~/t<, n ter l,c,•01clcrint? -.•;in de vrije J.!C<l:1chte or~n oht'o':tnr.~t der l-:~mcr:uJcn v:u, 311c l:Ln<lcn bcl;:u1c,~k kuuu 
: Or an ( qcv~n • .l

1 
-~S't :1.1)1.i.1.~1il l:iri!t111c ('11,:.,) 01:l:lr ,,,ur ttr1.:r bl'.~"mul,n orprttjm· vcrr,cm.ikkdijkcn. 

· ~ai:;o {:
00

110';,
1 
~ dn on;u il!!t,f-Wf~~ ,:., ,./ /111,u- i•m:'n"K• wtl wetend, hoc in het ,ocfatc Eicn Ueucdclijkc voorberc--htlng v-:in het konctcJ r:11 \'Ctc' 

Co~umslu~ 
11 
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Hat vr ijo ooci&l islDO werd door haar uah.tngera niet louter buchowd 

•1• propaganda voor hot anarchisme, het va, meer een leveaohoudlng. De 

diverse groep&n, die vaak door fam111ere1at1ea verbonden varen, verga 

dordoa, hielden meetings, repctit1aa, voerden tang- ea tonoelatukl<ea 

op, orgo..niseerden cur5us~an an hadden in aom:,;l&e gevallen eigen leoa 

bibliotheken (4). 

Het naroe la Am:stardam, maar niet alleen daar, hadden de vrije 5oci• 

llaten enlge invloed onder bouvvakarbeldera, 1emeanteverklieden, boot 

wer~era en zealleden (5) en eeo aantal van hen waa actief in het ~Ne 

darl&J1d1 Arbeids Syadlceat• (NAS) (6). De band tuaaen da diverse vrije 

groepen vard la wezen gevormd dQor de peraoon van Domola en tljn blad 

Da VrlJ• Socialist. 

D• vrije aoeialistco zetten zich in voor praktische zakon, ~••r vooral 

op het puat van het aatl-~lllteris1M ontn,oaten ~lj elkaar (7). 

Dat de diverse vrije groepen geen eenheid vorniden, wordt galllustroord 

door het feit dat van do 75 boataande gro•p•n in 1907 or vior op hot 
international• anarchlatencongr•• ••~wezig varen. Ook op het pu.c.t van 

bijvoorbaeld het nut van landbouvkolonicut oo productieve aasociatie.a 

liepen de meningen 2terk uiteen? van varme vooratandera tot felle te 

genatandera (8). 

2. De vrlJ• (vrlfh•\dllevend•) cora"DUnisten 

In vez.en begonnon do brocdcrtvi!iltoo tusaeo vrij• soci.alisten en de 

toen nog niet bestuadc "federatie van Vrljholdllevende Coawahten• 

na afloop v•n het verboden RCongri• Ouvrier R,volutionoalre• van Pa 

rijs (1900), dat von Nederland•• zijd• bijgevooad word door Cornelis 

••n en Domela Nleuweobuis, die echter n>et geheel verachilleode cooclu 

:1ie:1 huiswa.arts keerdec- Cornell••en meeade dat op het conccoa de 

grondallg vu gelegd voor meer en verdercu.nde aamenvorking, liefat 

in de vom van oon permanente federatie, tor,,ljl DollMllo alleen aamen 

verkinc voor een concreet ea tijdelijk dool venaolijk achtte (9). 


