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Zoolang als het dat' niet inziet en denkt
"

, dat zi}n toestan� afhankeaijk is van de per-
'soberi die hen regeeren" zoolang is bet nie1

slim en zal het geexploiteerd,.. ver.drukt,
v{;rtrapt ea.uitgezogcn wor�en, onverschil·

De Vlaamsche Vrije Groepen beb
ben besloten een speelaal nummer
te doen versehijnen Z 0 N D A G 18
MAART toek., ter herlnnering aan

het uitroepen dar Commune te Pa ...

riis in 1871.,
"

,

Wij wakkeren alle vrienden en
'. vrlendtnnen aan, bedoeld nummer
te lezen, dat belooft allerbelang=
rijkst te zijn.

Een der vele lapmiddelen, waarvoor zich
-

de sociaal-demokraten bet vuur uit de slof
ten Ioopen, 'Yaaraan zij vee1 tijd en geld ten
offer' brengen en welke zij door het ·par1�·
ment willen tot stand brengen, is , de .in -

.

veering van den wettelijken (?) arbeidsdag
van ten hoogste 8 uren.
Deze 'eenmaal internationaal ingevoerd,

- zeggen zij - zal de toestand der arbei,
ders veel verbeteren, de werkeloosheid ver

minderen, het yolk meer tijd vinden tot

. geestesontwikkeling, enz.ienz., aUes te lang
om te meld en.

. ,

. Op hej- Kongres van Parijs ill 1889, werd

dan ook het besluit genomen dat er in alle
landen, waar de arbeiders 'g'eorganbeerd
warerr, moest gestreefd worden naar den

dag. in'3 gelijke deelen verdee ld : 8 uren

werken, 8 uren rusten, 8 uren ontspanning.
Tevens werd .op, dat Kongres de Ie'

Meidag aangewezen als rustdag ter ver-

1i�erlijklDg van den arbcid en als dar, bii
zonder gewijd aan de internationale arbe-i
derszaak.
Wat nu betreft dat de in'voering vaa een

arbeidsdag van 8 ;ureIl, de positie der arbei

ders z'al verbeteren, en de werkeloosheid

.
verminderen, daarmed e ,t;ijn wij, anarchis

ten, het geenszins t' akkoord,
Want wat toch wordt nu reeds en door

st�tistieken en door die nijvergeidsbazen,
'die eden 8uren dag hebben ingevoerd,

- bewezen en verklaard? Dat daar, waar di'e
.

maatregel ingevoerd is, de produktie niet
verminderd js, 15ij die eens werkdags van 10

of·u uren. Ergo" de werkeloosheid wordt

niet verminderd, want de werkende breagt
in 8 uren evenveel voort dan vroeger in
10 en 12 uren. Hi] moet zich Ius bij een
verkorten arbeidsdag evenveel a;"beulen als

vroeger.
De werkgeyers profiteeren du het meest

bij de invoering van den 8ur .1 dag. Zi)
spareu licht, verwarming, enz., .

it.'
be werkeloosheid zal dug everrs nel blij

ven vooruitgaan als vroeger, Mach t echter
in sommige vakken of bedrijver de voort

brengst v erminderen, dan zulleri de werk

ge�ex� trao..Q.t� 00-; ve, � eri �,_' in erfi'·

ning v n 11linne· me1{'al1i�'keu de -sehade in

te halen.-
,..

Met de invcering van denBuren dag zal

men de werkgevers een wapen in 'handeD.

geven, om de produktie in prijs� doen ver

hoogen, omdat, naast den eischom 8 uren

werk, ook' .een minimum loon' gevraagd
wordt. ,Derhp.lve heeft d it voor g,evolg- eene
verhooging van den prijs der levensmidde
len en andere'produktie.

De arbeiders die nu door harder te wer

ken in 8 uren evenveel voortbrengen als

Hoeger in 10 uren en ook hetzelfde loon �

zullen blijven winnen, moeten betgeen door

hen voortgcbracht is, duurder .betaleu dan

vroeger en dus , in oogenschijn _ bij dien

maatregel winnende,' verliezen z·ij er
-

in

de :werkelijkheid bij ,

, : '.
V00r de werkeloozen, die � zooals wij �

gezien hebben - nll; - evenrnin als vroeger
werk zullen vinden, wordt het nog onmoge
lijker in 't leven te blijven, omdat· de

werkgever verplicht is - in scfh{jn' altij d -
de levens'midd_eleri t� veerhoog¢o ..

,

En in die landen, z00als b.. v ( Ameri,ka, en

Eng,eland. waar reeds op �t .oogenblik, de
achturige' arbeids jag gropteticteeis is' in ...

geroerd,is daar de werkeloosheid niet even '
.

groot ot zeUs niet grooter dan elders·? Wij
w�ten van ja.
Wat men ook doe, de stoffelijke toestand

der arbeiders zal niet verbeter�n, maar ver:
slechten. De werkende proietarier zal'uooit
meer loon voor zi}nen arbeid ontvavgen,

,'dan voldoende is, om niet air�kt van honger
te sterven. Daarvoor zal het kapitalistich
gebroed weI zorgen. Het beschikt daartoe



lig tot welke partjj dan
behooren.
Wi], anarchisten, die door ae socHtal,.

demokraten worden uitgeI1!aakt voor uto

pisten � iets wat zij geleerd he�ben V'�n
hen die hen 'Hoeger veer utopisten uit

maakten - zjjn- echter niet zoo ut6pi�tisch
om te. gelooven. d at de 8urige arbeids.
dag' onzen t()e�tand eal verbeteren. D�aro'm,
ijveren wij er dan ook 'niet voor.

Wei nernen .wij deel �anl het teest van

den eersien Mei, V00r zooverre die dag
door het proletariaat is aangeLlornen als het

llitgangs'punt eerier revolutionnaire E>:,we
ging. om op, 'dien clag het .

werk sUI �.e'
leggen en de bezirters te· toonen, 'dat.WI,}"

arbeiders, het getal e.�1 de n1ael1t, b.e�ltten
om hen van' sehadell) ke � bloedzulgel s en

para.ieten· tot onsehadelijke: dwe�gen te

reduceeren J. A ..S.

treadt in den'�eeht 81s in esn valstrik, niet

wetende 'wat haar te waeMen staat. Het is

een valstrik, want men we t niet of el' geep

dag zal kome ...... dit men die banden zou wil
len verbreken en dat men daarin maar zeer

mocilijk gelukt. De e-:t:itscheiding is z?o-ge
makkelijk ni� en

Vervolgingswoed�.-'
In onze dazen ziet men een strijd, vreese

l�k�r dan ooit. Nieuw'e idetlen whinen meer

en meer veld, nieuw lieht baant -zich een

w@g door de nevslen van goddienerij en Z?s.; _

�enaamde eeschavtng' ; een zacht roodbegtut
de k immsn te kleuren en koudigt de nads

ring aan van e�Il snder leven, met on bepsrk
tlB vrijheid : 'het Anarchisme,
Maar schooner en edsler ,dan all'e instellin-

�

gen, heeft hel An atchisme zich niet alleenl�k
alle godsdtensttge, 'maar ook alle ma�bcRa.p·
pelijke instelltngen ten 'vijaud gemaa�t.'.''I�0-.
geerd&.rs,an geldmannen, allerlei uttzuigers,
gesteu'nd door troon , bsuss en altaar,zijn onze

aarlovijandep. Tegen die eppermacht hobbsn

wij, anarchisten, een strijd aangegaan o�
Ievsn en dood.

.

Evenals de pause�:

E C H T. B R ,E IlK.
Zeksre M. x., de naam doet .rriets ter zake,

'want net is' een, geweone type dsr heden-
- -

d�ag�c.he �s�menleving, heeft tl)ver!.aa-tst bem
gedood, -diea hij verdach] met Z IJne- �:o�:w
liefdebatrek'.ldngen te hebben: waarschynhJk
is het, dat .dte kerel zich niet vergtst 'hesft,
en zonder tw�fel wordt hij door het assissen

hot- vrijgesproken en het achtbaar ,kerps der

wettelijke echtgenooten' zal dan,' g�wroken

: t d ug i'

nre�n, z-q ,Ut-iIi 1J';,U.a.ve,'" �--' it;, .'
' r-:t J�, 'd .

dat verdommen ?' Maar weI, te w:e.t-en, of men is tieb�jaar, �at nlJ gelruuwu �3. --:-. cn_ \0 ')veral worden wij ." tVO '7� �;' d ... g-ro!.jt£r,a
eene vrouw of haren verliefde mag dooden, zij, d� oDg8�ukkige, zooveel m�gelijk hem' -misdadigers, altijd m' -t;. "';;;" 'esc n d.cUl'-

omdat zij vrij over haar lichaam b�schikt'h�eft. a�n te spnkep., .'"' staar, alsuokjaren. gG � 5����,-u4b Y1.0�w·.....
· �,__;;w-........,.,�

Dat is heel de kwestie. Omdat zij op zekeren Den ga'nacre� qag alleeD, i�.YOelt zij zich en kinderen aan 'd"" grqotste ,arm?�'.de ,blo,ot-
dag', het is �llang gelede'B� beloofd hedt vovr 's ,avonds I)og' m@el' alle�n Ob!Wat ware een

I stelle:n; immel' worden wij nit fibriekeDl,e� -

pastoor en:sc�epen� haar man. toe te ,behooren,
,

te�der VI ien�:toch goc.d om e�. h�ar hart aan '�erkplaa:se,n �@.rd!ODg�n terwi1�6, �er' prin�
, hem alleeIi,h�e:ft dIe per,sonDsgs den oelacba- t� openeo, wht dat alleen z.yn I.S soms v�r- Clep�n, d�e ��t,·jerdedlgen. Ong v{srpt" �en.
lijkeD hoogmaed bur die stommitEit te her, schrikkflijk. pet is oDdr..a�elijk: a}les te m?e- sleehts laster D,aar het h?ofd ; .B6'rbied @.I(Ver ..
inner�m, haar zeggende: (l Mevrouw, uwe ten opkropp@ ,wat men Z0U willep van zIen, h�,erlijki[lg hied� men dlen metsdoenders, op
plichten zijn, met mij aHeen te- slapen, hoer ja s���en ',' rrOp zek6f€'u "d�g is de g�� roo ffide' wier geweten de �ood- van �uilenden we'rk
dat 2 » Buiten_ Bet inisbruik van tact. b<::staat, vr.i-eLd gevond.en €n a� qe li.ef�e, die �n naar licdelt.fv.;"��.'�H��. dagelijks hU_r;l le��n.la.
daarin noch eene bezitserkennhg, zoo terug· hart OP\Hlt, gedt ze dlen H�E:Dd. De achtbare ten, ,uitge,put' en, 'afg&"m.ar.teld;. ter yerrykmg·
stootend, a1'1 aBe andere ,autoritaire daad. notaris ontdekf zu�ks @n ,doodt haar wettelijl( \'. 'der v'uige'pa.rasi€ten. "

,

..

\", .

Maar, z,al'nien .wel opmefke'Q, waa,r .gaat gij Ware hij Illi�ttens'op'�n�.artjg teg�nover zich Waarom vlo,ekt men de exptoite,e�aers dr.)r
dan naartoe met de €p.r van, bet fanlllleleven? z�lf geweest, a-an had hJJ begre.p!H.l, dat hlbt kootglijnen niet,die dagelijks d'!izenden w�rk·
Och, laat ons toch gellne }Jnrasfs maken.

\
zijne schuld, w#s, dat hij zijne vrouw niet ge- liedin �aB grauwv�urontploffingen b�00tstel·

Zeker is h�t, dat eene vroaw� die op twin·, Illkkig .maakt13" en misschien door vee.! go�d- 'len; pf a�n rampen zooals ,di\i)"'9 sn Stl .EUe,J?n�,
tigiarigen leeftijd eene belofte doet, die haar heid z(}u bij ze t,at zich g._etrokhn h,ebbln.Maar An:ierlues, enz., en die Weduwen tU weez.en '

verbindt v:00r bet 0verige van het lev�!l,daar- neen, in' plaat� van een nederigen blik na,ar tier gedoo'de plijn werkeJ',s aan honger en koud�
door het bewijs l,evert vall, cnbedacht,za'am- zijne slecht gMlaakt6il �eenen t� slaa�I,)-n ,laten bezwijk�n? -\JV;aarum vloekt men. niet

heid.
- I",'

,

' plaats van iich �ens in een spiegel te bekijken; a1 dieg'eLen, die brassen op_ dG'Ii a'rb(lid Va-l
r

Kan men 'bur nochtans VQor zulke 4a.ad
.

heeft fig gedach_t �an onger, aan �cQtbreuk· 'd�n'ongelnkkigen �w<;Je.ger ?
veroordeelen ? Ik g�loof. zulkli niet. Het is ki,3-- Woprden! Woorden!

,

'/ De kerker staat opeq. voor allen, die z'ieh
.

derachtig te zegg�n : «Binnen vijftien jaar zal ." oorzeker, aHe bedrogene echtgenooten tegen de orda (?} verzetten ; in alle landen

ik zu1ken man liefhebban, ik zal er ook geen waren geene gQ)w�me not'arissen. Er zijn er worden de dapperen", dh� ma�moe.dig h�t,
andere.n tot dtm, �emin.d h@bben

..
» brave en zee,r nrtandige gewe�st, �?�S zelfs

'

onrecht aanvalleo, van hun �rood e�' daar� _

Bet Jonge melBJe, Qat trouwt, IS zonder on- van een� bUltengewone mann€llykheld. Maar! duor van hun-Ieven ,en dat hunD.er vrguwen
duvh:iding. Waarom' dan V,Ul haar 8Gn® be- er olitbrak .bun ioch' iets, wat hunne vrou,w ,en kiO'der@ll bero'�fti ; in aHe lan.de,n s_pothm
lacbdlijke bcdofte geeiBeht? zij bei(')(}ft. zulks, 'bij anderen ontd kt he�ft, en z� zouden min." de r�geerders met ��cht en vrijheid, en waGh·

.' emdat nor de eeM of andere reden zij wenscht steps kunnen zeggen, dat hoe (')ntwikkeld ten kl?t-Fker en schav6t hen, df.J' h,et onrecht
gehuwd t{!l zijn ; maar is dat hare schuld? Zij men ook ltijd genoeg reden zun, om bekamp4}n.



chisme tq ver n ietigen.
.

De Rorneinsche Cesars wareu bloeddorstt

gem, die tal van kristenen ver rnoordden ; de
katr.olieke inkwisiteurs sleurdsn de hervor
mers op Qrandstapef en rad , dus waren l.ij
Bog grootere el len delmgen daar zij mcer be
scn'M!d mesuden 1s zij n dan de Cesars. Maar
lager en wreeder lijU zij, die in .onze ver lich
te (?!) eeuw denarme, die niets audsrs bezi]
dan zijne bside handen , onmegdoogend met

tosstemming der 'wet u ithongsren ; zij plsgen
me�r,gruwei dan de vervelgers van vroeger
en zgn derhalve dubbel verantwoordelijk
over huuns euveldadeu, ,E:r€lpl.eegd tsgonover
d'onte.dde ma�sa. '

I

"

�Pal stun wij;, anarchisten, tegsnover vet

volging en verdrukking ; 'Nat er ook gebeu
re, geen dui� ",deinzen wij acbterwaarts.

Genoeg heeft het yolk gftle4ell, g'eno�g is het

uJtgezog�m. De handschoen dlil' gij, parasieten,
ons hebt to�g�worpen) rapen w� op, diep
overtuigd, "dat de volkszaa!t iriomfall telijk uit
(!l.e-n strijd zal'komenr ,en gij,' roUe bourg�oisie.
voor on�"l wilskracht en·' volharding het on

, dSI' ... t, t .t delven, want wij hunkeren naar

';�� 0'" eft llik, om u naar v61'diensten te 100'

! '" r
_ _

-\ de v'olgende feiteh :
!O'. "

•
'"

_

•• ',' -...... �\ .. � hi 'aij n e-r-

r .. >� '] !1;;.ucek11'5'en gedaan bij f\mnestie ;
&c f"{e L uis'� �;..ing bij een jong'en kameraad ;
E .....ne b ;$ZVl h�'g' .pij onzen drukker-uit�e·
I/·-r QZ' t i _g'he ;, ,

B>n "ui ;'0 }g hij den kameraad. Bus.
di' '. rekenen biJ onze kanieradem.
bl. « Le Ljbertaire ! »

"

.liszoeking bij den j ong'en ka-
1, .1U kwesti-e; raad de de poHtie-com-"

_7::'___;::: .... .: ....'" .

e mo_rie.r ten sterkste, aan alles in
't werk te stellen oin haar zoon te beletten'
Langer '�net dat slecht yolk van revofutioR
nairen' en anarchisten om te gaan en hem
due'htig aan te sporen Hevel' .Liie andere so
cialisten te frequenteeren .'1; '''' ��eR" ,d'er
,tige en f"tsoenli.t�e lDeusehen

zijlll__ (Histor·ie/t.)
Zal df"

TOEKOlVIENDE MA:A.TSGHAPPIJ"
NA 'DE SOClALE' REVOLUTIE"
« COLLECTIV'ISTISG.H» ZIJN?

'

(Vervolg., .:_ Zw nUrJimer 3.)
Wat-in ODS vorig ar�ikel is, bqwezen t(l)gen·

over de andere system a's, zal ook plaats grij·
pen, wat aangaat het staatssocialismus der
sOGiaa;l�dem(.,kraten. Reeds van nu at kan 'dat,

'tdeaal niet meer rverwezenlijkt worden ,; 't zs
r'f!eds verpe overschreden., \

.

Het ideaa1 van' 't staatssocialismus is gebo·
ren uit het Jaoobijnismus �?an 93, De '.Jacobij�
nen overtuigd, d·�t zij op goeden voet waren,
zagen daarin eel! -g(9UvernementeeA grondb -

ginsfll; daarom geJooven de staatl!socialisten
een ve tegenwoord,igd gou vernemenf nog

; mogelijk; zij, denken, dat het samentrekken
de'r verschillende bedi,.ev'ingen of ambten in
handelll. van een be!.ltuur nog zal bestaan.

,

110ch langen tiJd v60r dat dit IdeaJAl zich
min of meer naar praktisehe verwezentlijkillg'
/

I
• j

I

�-
�

schikte, ontwikkelde zich sen- ander dank
beeld, dat der An-Arcat«. En dat segrip als

volksovertutging boezemt te recht wantzou
wen in tsgenover alles wat .' ge9ring heet,
terwijl hst van den andereu kant een indivi
dueele prikksl is, die het princiep, scherp en

scherper afgeteekend, steeds nreer en me .r

klaar doot uitschijn(1)D : « Geese 'l.'·rije maat
schapp�j zonder vrij indioidu » als ook dit

grond beginsel in onzeeeuw verkondtgd : « De
vrije' !�del�jke ooereenkomst ats basts »an

'elke orqarusaiie en tede e gro�»
Daarom, welke de maatschajlpij zij-, die utt

de toekomstige sociale revolutteyoortsprutte,
�ij zal n iet repubhketaschzjjn il) den zin van

1793; ook zal ze niet commuuistiseh zijm als
die van '1848, noch naar 't staatssooialismus
ovsrhellen zeoals de parlemeataire socialisten
het denk.en.

'

Yond men.luttel tijd geleden.slechts hieren
'dau een anarchist, thani vindt, men er dui·

z!2ndep. en duizenden, die weldra legioenen
zuHen uitmaken. Reedsl van he�'&n hebben de

pa: lementaire':',Uluiters van socialen dap{3er
met hen af te rekenen; Dd verspreiding der ,

an-archistisctle idee:en vindt niet alleen haar
oorzaak in de daden dar aoal'cnisten, maar,
wat }:neer is, onathankelgk van d,ie daden,
'braiden zij zicn met de snelheid v,an den blik.
sem uit, getuige d'aarva.� de hedendaagsche
Htteratuur van ; Guyau, H. Ibs�n, Tolstoi,
Krapotkina, Bakounine, Elise� Reclus en vele
anderen.

.

N iet genoeg daarmede is het -on tegenspre
kelijk, d�t de werking van h�t an ..archis
lische Ideaal onmidt1ellijk op het Idealismus
der sociale demokratie v�t heett.. zoodoan d�,
dat de. onpartijdigen en vers!tandige.g. wel
weten, dat hunne tegenkantiug hen niet Ran

vrijwaNn van· den anarchistischen invloed,
die de g�hel'91e .maatschappij, zonder, zij helt
wellicht weet, met qperi 10Iigen bij st'room�m
inade'mt.

' '

Laat OilS, twintig jaar 'in de goscnildenis
terug blikkan, dan �ien wij, h)e toen de 80ci
aal-democratie nog zuiver Jacobijnsch was

terwijl de Au-Arehistt9n dan ned! de mogelijk.
heid verkond,den der ouafhankelijlte gemeEm
te, de gemienZaama �id van den rijkdo,m, der
onafnankelijk�eid, der a,mbaclitdn up iD.terna·
tionale wijz:e ingericht.

'

Heae,n vindt· de ' sociaal' demokratie dat
aHes zear j aist� Thans is de gemeeBschap der
voortj:."'!ogstwer ktui,�n' _ niet de' l1ationali
iatie _' �oor haar een aan'genomen' np1o'dza:
kelij kh�i<1,.' l'

�

Nog erger: zebu, p0litieke�� di.�cutai:ren
zelfs he�l ernstig over qe kwutie van samen�,

n'ekkeJl, der open:bare dietlsten, dat idee van

samentlG}kk(!m dt;!r Jacobij ns'Che traFsgewijs
vooruttwerkende 50cialisten, waart�'geu w�,
An·Archisteam-:lt alle.kracbt te"iveld,e trekken.
Wat "vuor ous reeds )�ag to het verIed'en

b,ehoort -" verwe'lkt als he�' kRopje dar ,ro.os,
dat wij j,ar9n Lladie� iu,'h�1in of 't aI].rier" boek
weervinden, -.- dat m,aakt haden het program
m� !lit der parlemen,taire s,?ciaal.dem9'kr�te�,
zoo dat rp.en gerust zeggen rpag: de voor

uitgang �edert twir.tig jaar door haar g�dal{n
bestaat, fQ 'wa't zij heeft opgeraapt ver,lore-ll
op den wag, door het An-Archistisch U�e
door}oopen. IUo.,,2,m vaniditg���g ie Qvertuig-ii:
te zijo, Qeeft �en $lechts de verslageu del'
Jurasche \Frankrijk)' graepen te leien over, de'
bpenbare Diensten, de gedachten OVbr de

1<

'I- ''1-"

Dus de An-Archie �eefr, reeds .van nu af het
ideaal der sociaal-demokeatte op een andere
leest �,eschueid, Elke�n d:aJ breugt zij elr veran-
dering aan en zal het ideaal der sociaal-de
mokratis w�zige:o., zelfs tgd,ens .rie sociale

.

.revolutie. Daarorn, wat er nit die;' revol.utie
voortkome, vooresker zal 't het staatS'sociaUs.'
mus der Marxisten niet zg n,doch een uitvloer
'ael onzer r pogi ogan getemperd door die der
sociaal-demokraten ,

-

.

�

,

, )

Dan, die u:itsl,ag zal zooveel te mesr An-Ar.::
chistisch zijn, naarmats de An-Archistan wils,
kracht tot ontwlkkeling der

�

massa aan den
dag leggsn ; hoe mesr parsoQnl'ij ke- en kollek -

tieve" geest- en spierkracht, hoe meer opof
fering en volha_rC:ing. wij' aan'het zu� ve,r ideaal
wijden, dES t9. maar zal de nienWf} inaatschap
pij in OIlze J'ichting stev,enen ; liGe minder wij ,

mef anderen verbo-u!ien -srllit�n., .hoe reiner ,',
wij bIij ve,u d.Oor woord en cia,atf. van �L�e

.

,

zwentlelarij, des Ie 'zuiverder blijH o'ns co,m:�
,

munisti�ch-anarchistisch ideaal. r

Dat dus de geheele 'bawaglDg duidelij)t ons
kenmerk d.rage ; lirukken wij het ler op 'ill �t
al de krach't, die OIrS Lezielt" . d'uitslag zal

\ . \ "

zooveel te sterker overhe,llen n�al' .bet
I c.om,..,

munhmus, 'naar d'An·Archi'e.

'en Anarc}",L::."
�

Dit zoo bl1Jlangrijk. onds-rw�2p_: dsJ. �;;.t ;h'e
ven uitma&1{t der tW.38 fracties,,"i·n;([e,,;arJh�i_.o;, ...

,

dersbewegiug.: Socialisten en Anarchisteu;' .

dunkt ons noodzakelijk eens te worden behilh
deld'.' "/' '",.,':-- ;-',:.\ ,���
De �bcialiste'll �e�en bet on�' ��et ,11, ve1·,

da�t wlyze rang.schlkkeu onder�b:e:n Ule'streve.n
naa.r het StaalssocU,,'lisme.,

'

Wij van dnzen kan t letten niet op de WOOf
den, die gesproken �WQrden, maar weI op de
werkalij kheid of de d�den.
Imtll'ers' onze Belgise;h� socia.listen zeggen'

het staatssQcialisme t� ve(werpen,<niett6.!.g@n
'staande hunnea st��d op niets,anders U,Uloop"l'.

Wat wH bet staatssocialisme?1 '

.' _..'

H@t'!Jer.soonlijk bezit wijzig,enl dat de basis· -,

is, van 01'1S g<llheel ec.)nomisch stelse'i, door op
eene meer of miq.der volledige, rnanier d�n

,

persoonlijk.en eig�mdom op ti3 b�ffen'.
,

'

Dit zou, v,61genderwijze ,g.esclaie�d�u :

De Staat iou het l!lnd ,en het liapitaal �xp16i,;·
teeren,. de spoor-�egen:, Blljnen en, f8i.briekeQ.'.
zo'u�en zijn' eigenqom 'zijn ; bet·wi!. d.e inmen-

,

" J "

giilg van den Sta�t op elk" gabled. KQ�tom,
,de Staat zou de-groote ,eigenaar en algemeene
oudernemer "�'ijn.· Iedar ZOll werken voor re-

keniiig van den S'taat;' dus iedar individu zou

lijn ambten��rzijn.., ,�

Het \.;taktssoc'ialisme, geliJk men, ziet, ver
sterkt 'zelfs het 'beginsA� v'aul gezag elf r'eg,e�e-
ring,. ,

Nil, wat willen onze socialisten anders ?
Leest hun programma, nuune bladen; hoort '

,',



hunne eiscfien en gij zult van ni ts anders

sprake vinden.
Yoor ons, anarehistsn, zijn prtvaatbszit en

gezag de oO-fzak'en aBer ellen de
-

en der vele

pnrechtval1raigheden, die wij in onze hui

dige samenleving waarnernen ,

Daaruit kom sn wij-- tot de gevolgtrekking,
da-t- voor de. nltroeii og dier ellende, de af

schaffiog van.' het gezag moet plaats grijpen
met de Qphef}lng van denpersoonljjken eig�n
dom. Alzoo houden wij rekening van de histo

rische neiging naar de vrijheid, want gelijk.
held en v-rijh'e'id zij n san elkasr verbonden

.

en moeten dus logisch samen vooruit.
En juist dat is het, wat de socialisten maar

niet willeg, begrij pen door .te streven n aar de

gelijkheid �n' de macht van den Staat te ver

sterken, om het VQlk als ondsrdaan te behan- -

delen,
Zooals de soctaliaten zeggen, dat alleen de

Staat van alle rijItdommen meester moet zijn,
zoo willen w'ij : Alles aan allen en :

Elk naar zi.Jne k'raehten, ieder
naRr zij_ne beboeften.
Ret schoerreder anarchie is dat haar ideaal

bestaat uH : Vonedi�e vrijbeid .

. En omdat zij noch plooit noch buigt,en den

mensch vol doening schenkt, behoort haar de

toekomst!

Uit

*

De soclaltstsn beachouwen de regeeriog
'melt een at te bloat cog, wanneer zij zeggen,

,

dat zij hanuelen zal als een
: uitvoerend Ii

chaam in 't be lang van": algemeen. Kortzich
tig is het te denken, de regeering of het In ternationale Beweging
bestuU'r'voorschriften te geven , om de leiding Onze kamaraad Jan Grave van Parijs, .de
de zaken voor te sch�ijven, dat is eenvoudig schriiver van : 0: De steroende Maatscha t

��������--n=����� � ��������������������__�Lk��������������������
onmoge �1(. en d'Anarchie, » is 'door het hof van assisen
In woorden, en bepalsn in wetten kan men der Seine veroordeeld tot tw�e jaar ge-

dat doeii , maar wat de praktijk aangaat, dat vang en d�izend franks boete,
.

loopt op een groote 0 uit ! Nag Mn van die (l mouchards » waarvoor
De wetten gsmaakt tar bescherming van bourgeois en andere deftig geworden blaad-.

vrouwen- en kludereuarbeid, ziet men thans jes ons uitschelden.
maar al te dikwijls overtreden juist door hsn ,

die ze gemaakt hebben. Burger Brehm, opsteller aam het blad a: De
Zoo ook is 't het geval met de vrijheid van Socialistische . Partij ,> is door bet' zelfde hof

vereenigtng, drukpers en het geven van mec- als hierboven veroordeeld lot twee jaar
tings � staat het de rbgeer�llg niet aan , dan gevang en �uizend fra,nks boete .em in
wordt het eenvoudig verboden. Ergo, z(:)oals een artikel te .habben geschreven, dat : .« 'In

,

het nu gnat, zal het ook het g(!lval zijn met net dien Carnot aafl Vaillant geen gratie schonk�
staats30cialisme. men niemand' in' heel Frankr"ijk zou .vznden,
D..w?lfde oOflaken h3bb .:ll nltijd delelfJe om hem te beklagen als op...�zekeren dag hem

gevolgen. :_t ongeluk overkwarn, dat zijn houten karkas-
De massa toch, is samangesteld uit versch�l-

_

door eene bolf(,� 'l.Hteen �ou sputten. »

lige elernent�n, dS) eene denkt en halldelt 'Meerdan waarschijnlijk was. burger Breton,'
. zoo, de andere zoo en ,z!)o. De rege�rirrg wordt· I?en revu] utioflllair-socialist en behoorde d'us
door- de�e massa gekozen, �n heeft ook dan niet tot de def�ig geworden -democratie.
natuurlijk _afJevaardigden in ha1lf midden -0-

.

van verschiIlige meening. Ruslando - De rechtfm .van een veroor·
.

Terwijl bij zulke re�eering eeaheid zou deelde .. - Het geen voIgt gebeurde laatst in
moeten de.grondslag zijn om de �angalegen- €len dorpje langs de Wo11a gelegen.
heden te regelen ten einde allen te voldodn,' Ee'n boer wofc,lt veroordeeld tot het·· verlies
kenmerkt bet zich juist deor verscheidenheid. �ijner bUl'gelijke rech-ten. De rechter kQnd�gt
Dezen, die de meerJefh"�id h�bb,.m, zuHen t}em aan� dat njj geene ol1i.ciedtJ bedie�ingal!l

hUH �edacht doordrijven, terwijl de anderen meer kan waarnemeo. D-J v'eroordeelde'buigt
prot€lsteeren van op de tribune in meeting en �ich.Hij zal noch getuige n'och jurylid -kunnen
in drakpers. Wordt deze protastatie te hevii3, .lijn: de boer buigt zicrr en bedankt .. Hij zal
zal de meerderheia evep ah onz� huidige reo i� het leger, geea dienst meer k,unnen nemen.
g-eerins, de minderheid onderdrukkon door De boe:r stelt zich recht en vraagt:· « Ware
geweld, en. plaatst zich derhalve boven het het U ook niet mogeli,,,k, heel'reahter, rnijn'
volk.

"

zoon tot het 'Pe.rlies van dzt laatste r'echt
Men ziet ,dat zulke vorm van reg8criog te,veroordeele'JI.j l»

konservatief werken zal,ja, zelfs re�ction·nair.
Onderzoeken wij !lit nog eens ernstig.

(Wordt voortgezet.)

-0-

Op daze meetings" ,z�.ri, de' toegr}/)uJ
"woord '1m). �

",>

________....���-L��

-

,.

B R IEV"E �itJ B IT S.-
Vriend 'e B�eI,lOS�Ay,I:eS� :t� �chrjjf ons" eens, b.oevee-l

-

bLden wij in lletvl;)rvolg mGeten sturen.
_ Vriend te Sprlng·yaJly �-" Idem.
"'riend te New-York. _.- Idem.

,

Str,ijdpenning en Bijdrage.-
'GEN'}'<; -.- tijst'5,
Itatiboele bij Cf)ip .... (4 s.lrijq:p.) ,

MfrWEHPEN. �-- Twee dok:werkers, d,ie het
gObd.mee.nen \in �ostzegels:-) ,

�1UB!SKl.lo.EN. --- (in postzegels)
MIiCI:I.ELEN. -.- VOOl' de propag�n la"
Na de meeting in den Hans\vykenhoek ontvan

geil,
Een lied gezong.en in den Hoek,
Zouden w1j g(;leag groep in, den Hoek kunnen
sticl1ten. I!:e,ne Yrouw•.
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» 1.00
» 1.00
» 1.10

» 0.80
,» 0.41

» , 0.10

)} 28.38

-0---:, DRUKKER UIT�EYER

China.' - Renten v�n den arbeid. Eene Joz. Drieghe, Denderm-6udschen steenw., 319,
ontF>lofi'ing 'beeft rlaats gehad in eene kool.. GENT.


