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het anarchisme

Een pretentieclubje : het RAK .
£inds enkele maanden nemen deze heren 'anarchisten' zichzelf uel heel
erg au serieux.
'Even nader gaan kijken naar RAK of
Revolutionair Anarchistisch Kollektief.
Enkele weken terug gingen we luisteren naar een debat onder de titel
"Anarchisme", met als aangekondigde
sprekers Schrans, Kruithof en een
anarchist.
Deze laatste stuurde
zijn kat.
Niet zomaar echter.
Het
RAK deelde een pamflet uit met hun
motivatie van het wegblijven :
"Schrans en Kruithof zijn betaalde
en geoefende demagogen en zullen enkel de diskussie ernstig vervalsen".
Bovendien wilde het RAK geen medewerking verlenen aan LVSV, want dat
is een liberale organisatie. Foei.
Uat wil RAK dan ?
Ofwel vinden ze het leuk met zo 'n
klein onderonsje revolutionaire
anarchisten, wat kletsen in 't café
en nog wat gelul in die praatgroep.
En voor de rest kan dan alles de
pot op, maar ze raken er met geen
vinger aan.
Nee toch.
Andere mogelijkheid.
Vanuit hun
anarchistische theorie willen ze een
strategie ontwikkelen die de huidige
Strukturen aantast, ondergraaft en
vernietigt.
Plet dit kleine groepje
Rakkers kan dit niet, en*dus moeten
ze hun ideologie en perspektieven
meedelen aan anderen, de groep uitbreiden.
En dat doe je niet door
elke dialoog uit de weg te gaan,
door in een debat niet eens je eigen
mening te durven verdedigen (en dat
moet juist in de eerste plaats tegen
leugenachtige demagogen)
of door
een vals pamfletje uit te delen.
Verder : demagogen moet je ontmaskeren,
Niet hen een pamfletje in de
handen duwen.
Zo verlies je alle
geloofwaardigheid.
Is dit jullie strategie rakkers ?
't Is anders niet vet hoor.
Een kliekje pseudo-intellektuelen
- onverdraagzaam bovendien - die
op een zatte fuif beslissen een *
anarchistisch kollektief op te richten, een avond prof. Apostel te laten komen spreken over het anarchisme en voor de rest overal in Gent
prachtig spuitbuswerk.
Anarchisme
als ijle en nietszeggende slogan.
Uelk Anarchisme ?
Dat van Bakoenin in zijn 'Staat en
Anarchie', of dat van* Tkats jou die
het anarchisme in zijn strategie
relatief en historisch benadert.
Of bedoelen ze het anarchisme van
Nétsjajeu voor wie terrorisme het
middel is, en het doel is dan bijzaak. Of wordt het revolutionair
anarchisme van Malatesta, of dat van
Kropotkin of van Stirner bedoeld ?
Het kollektivistisch anarchisme of
het anarchistisch individualisme .
Of jullie eigen RAK anarchisme ?
Uij weten het echt niet.

I
En in dit verband nog even terugkomen op dat pamflet.
Op het einde schrijft RAK : "wie
meer wil weten over anarchisme kan
er interessante boeken over lezen".
Hier wordt het totaal belachelijk.
Dat wisten we al, RAK, dat er boeken
bestaan !
Een groepje crypto revolutionairen
sticht een kollektief en raadt de
mensen
(de massa ?)
aan 'interessante' boeken te gaan lezen.
Wet al die literaire bagage komt de
revolutie dan wel vanzelf . Dat is
klaar.
En om het imago dan toch nog
hoog te houden , organiseren die heren (en dame) anarchisten ook nog
'permanenties'. Daar kun je het RAK
aantreffen : tussen pot en pint,
tijdens een spelletje domino of een
boomke kaart.
Zo is dat ook bij
Moeder Limburgia.
Dat kan nog wel allemaal, maar dan
moet je dat geen permanenties noemen, waarvan de data later zullen
medegedeeld worden, alsof het om
iets heel gewichtigs gaat .
Kom zeg RAK, wie houden jullie voor
het lapje ?
't Krawietelke of 't P
't Krawietelke of PK ?
Het systeem maakt geen fouten, het
systeem is fout !
RAK maakt geen fouten, RAK is fout !
Df hoe jullie anarchisme de mist
ingaat .

Tot na de revolutie
kameraden .

de redaktie.
(zonder dank)
redaktiegewijs
hoejee, zee daar gaan we wee(r)
want rijmen moet het. en zeker
als Drs. Pee een les aan het geve
geven is.
Dus
hoezee, hee hee daar doen we mee
nee nee, o jee maar niet op zee.
zo, staat mooi hé

Je moet vooral van ons niet
verwachten dat we hier op de
slijmerige toer gaan en je
een onbenullig nieuwjaar gaan
wensen.
Vergeet het.
Uij hebben onze lichtbakken
en de rest kan de pot op.
3e mag allemaal verrekken nu
voor ons part, akelig ten
onder gaan.
Niet getreurd
daarom. Er is nog hoop :
installeer nu ook je eigen
lichtbak. Zeg maar : een
beetje pittiger leven.
Na de punk nu de lichtbak.

en wie er ook niet meer op dit
aardse tranendal vertoeft dat is
Charlie Chaplin.
Niet schamper,
maar toch qenietbaar
en zoals steed, s, zo laat
op de avond, dit is de tweede
kerstdagavond, het komt ook
allang op een komma aan, niet
langer, bedoelen we, komen
de boodschappen, de moraal
zoals ook wel gezegd wordt
in meer gekultiveerdö landen
zoals olland en zo, het echte
de ware zin van het leven,
kortom het.
Uelnu, vandaag zijn we mild,
geen boodschap dus, en ook
geen reklame voor een abonnement op dit heidens blad, geen
bankrekening, geen afslagprijzen,
niets, wis en waarachtig dit
is ook niet mis, vandaag
geen stap dus naar de verlossing,
het zij zo....
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De redaktie heeft gepoogd taalkundige blunders uit deze tekst
te halen, zonder echter haar
leesbaarheid aan te tasten.
mijne heren,
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WETENSCHAP.

Naar aanleiding van het debat
"Geloof en wetenschap" (Ledeganck
13/12/77), zou ik het volgende
willen opmerken.
Na een toespraak van ongeveer 30
minuten van de tuee sprekers (prof.
Uermeersch en prof..theologie
Uildiers) volgde een debat, waarin
beiden eikaars uitspraken konden
bekritiseren en er hun eigen mening
tegenover stellen. Beide belichtten
interessante facetten betreffende
het onderwerp dat algemeen behand
deld werd.
In het debat echter schakelde
Uermeersch over naar zeer konkrete
feiten, die, alhoewel ze zeer belangrijk zijn, niet onmiddellijk
met de algemene inhoud der eerste
toespraken iets te maken hadden.
Het statuut der leraars in het
vrij onderwijs, het probleem der
echtscheiding en het standpunt
van de katholieke kerk daartegenover. Iedereen weet dat Uermeersch
zich met deze dingen intensief
bezighoudt. Door zijn zeer toegespitste vragen aan Uildiers, probeerde hij langs deze laatste om,
die, naar ik aanneem niet op deze
problematiek voorbereid was, de
institutie kerk aan te vallen.
Het gaf de indruk dat Uermeersch
het debat in die richtinq verwrong
waar hij het wou hebben, in die
richting waar hij stevig in zijn
schoenen staat.
Alle studenten wetenschappen worden het eerste jaar ruimschoots
gekonfron^eerd met de (waardevolle)
mening van hun prof wijsbegeerte,
betreffende geloofshouding en wetenschap. Het is echter ook nuttig eens
de andere klok te horen luiden,
eens met een andere, even waardevolle visie in kontakt te komen.
Ik denk dat Uermeersch door zijn
•verwarrende'taktiek prof. Uildiers
er geen kans toe gegeven heeft.
Nogmaals, ik ben het met de stand
punten betreffende vrij onderwijs
en echtscheiding met Uermeersch
volkomen eens. Ik vind het alleen
jammer dat hij na de interessante
toespraak van Uildiers,
die zeker
niet de dogmatische kerkleer verdedj.qde, het onderwerp al te zeer
pouyae te vernauwen. Had hij zich
gehouden bij de historische en
sociologische aspekten die zij
aanvankelijk belicht hadden, dan
was het wellicht nog boeiender geworden .
Herman Uan Tilbeurgh
student scheikunde.

film

a) Sommige mensen ( zichzelf universitair noemend) zijn er zich
kennelijk niet van bewust dat het
christendom de basis legde van onze Uesterse samenleving. Dat het
marxisme en het humanisme, (waarove
over trouwens door een oerdomme
student een vraag werd gesteld)
uit het christendom gesproten zijn,
lijkt hun niet duidelijk. Het
christendom is van hen van geen tel,
b) Tevens is het bedenkelijk te
zien hoe de vrije scholen, (hier
RK-scholen) nu aangevallen worden
terwijk nooit werd gedacht aan he£
feit dat in de negentiende eeuw}
en al de voorafgaande eeuwen, onder
wijs en andere -in die tijd caritatieve- instellingen, zoals hospitalen, bejaardentehuizen.enz...
door de kerk zijn gesticht op basis
van de christelijke naastenliefde.
Later pas zijn ze door de § staat
overgenomen en genationaliseerd.
c) Het onderscheid tussen geloof
en kerk lijkt vele mensen nog
steeds niet duidéL ijk (raar hé???!)
d) Uele jongeren oordelen over
kerk (en/of geloof) terwijl ze er
zelf zo bitter weinig -zo nietsvan afweten.
Dit blijkt duidelijk uit de super,
oerstomme vragen die gesteld werden. (vb. Uat is het verschil tussen humanisme en christendom ?!!!)
Hett woord dogma dat te pas en te
onpas -steeds uit zijn verband gerukt- (gebruikt werd. Uaarom voeren
we oorlog nu de ervaring ons leert
dat dat slecht is.
flensen, ga terug naar het B.L.O.
A.Ü.B. !
e) Als het geloof echt zo een onbenullige kleingeestige mooiprateri
is, uaarom komen er dan 600 mensen
zich met niet-bestaande lullugheden
bezighouden ? Als god niet bestaat,
sterft het geloof immers toch uit,
waarom er dan nu onze nek over
breken ? Ga dan liever een pint
pakken, in plaats van naar gastster
prof. Uermeersch te gaan kijken.
(of was het soms voor deze "vedette"
dat ge zo talrijk opkwaamt ?).

Barry Lindon.
van Stanley Kubrick ('75)

zaal 2:

-Paulina 1880.
J. Bertucelli
22u

Naast deze verduidelijking wil ik u
toch es vragen waarom u mijn ene
vraag 3 (DRIE) keer als voorbeeld van
idiotie aanhaalt in uw brief, terwijl
u zelf zegt dat alle vraagstellers
superidiote vragen stelden. Kan het
zijn dat Uwe Intelligentie zich de
andere vragen niet meer herinnert???
Enfin , soit. Ik zal es in het BLO
of er nog een plaatsje vrij is...
0 ja, nog één opmerking. Uaarom
heeft u die bewuste avond geen intelligente vraag gesteld ? Bang dat al
die idiote studenten er niets van
zouden begrepen hebben????

Toch zonde dat 't een hoer is.
John Ford.
op zaterdag 7 januari om 20u15

Knock of de triomf van de genees
kunde.
van Jules Romain.
tot 22 januari
elke maandag, donderdag vrijdag
en zaterdag om 20u
en zondag op 15u.
^ ARC A
"De bedelaarsopera"
van

Fassbinder

op 5, 6 en 7 januari om 20u.

De U.U. verzoekt de 'Heer' G.Liagre
eens GOED een affiche te leren lezen,
vooraleer brieven te leren schrijven.
De U.U. zal in het vervolg nog enkel
lezingen organiseren, alleen intelligent uitziende studenten toelaten
( bril + plastron meebrengen ), op
elke stoel een papiertje leggen, na
de lezing aan het geacht publiek vradaarop een intelligente vraag te formuleren, die dan door de 'STAR' van
de avond eerst nog getriëerd zal worde avond eerst nog geschift zal worden en daarna als een TD bericht zal
afgelezen en beantwoord worden.
Zoals de driedaagse van Ouweneel enkele maanden geleden.
Ook wij wensen u een voorspoedige
reis naar de sterren toe.
Good luck.
Namens de U.U.
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Den dommekloot.

over maaltijden gesproken:
het wordt duurder, eten
het wordt duurder, de maaltijden
bedoelen we, maar zoook (en hier
vergeten we dan volledig opzettelijk en gewild het trema of
deelteken) maar om voort te
gaan, dus, maar zoook de
dranken en versnaperingen.
De melkdrank stijgt met zomaar
slordig en ruw geschat 20 y>.
van de prijs, dit betekent dan
in harde cijfers uitgedrukt:
van 4 naar 5 frank.

Itt'llU :&AAAAA

maandag : drawsoep met hatrick aardappelen en deklatvlees
, dit alles over
goten met een rode kaart
saus — penaltykoekjes
met cornervlag.
dinsdag : dame-blanche met friet
én mayonnaise
woensdag: suikerboüliebloemsoep ,
Gestoofde dakpannen met
paraplusaus - heulandiet
met slagroom
dond.dag: Den overschot van dinsdag
(lekker ! )
vrijdag : Eerst schamper halen,
dan een uurtje aanschuiven (met je schamper)
en dan broodvleessoep ,
dan broodvlees met broodvleessaus of ook nog
zonder ( broodvlees dan)
Er zal ook koude broodvleesschotel zijn.
Lust je dit niet : niet
getreurd : er is nog de
quick-snack ! Daar geraak
je in een mum van tijd
aan .... ja, ja raadt het
al : lust je het^Goed zo.
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Hoogachtend,

t o n e e l : AAAAAAAAAAAAAAAA
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- Young Frankenstein.
Mel Brooks
22u30
11

Het antwoord van Uildiers kwam hierop
nedr :het verschil met bv. het humanisme ligt hem in het geloof in een
God , het geloof in iets dat wij niet
zo direkt kunnen vatten met onze intelligentie, maar dat de loop der
dingen mee bepaalt. Eerst zei hij nog
dat het humanisme uit christendom was
onstaan en er dus automatisch heel
veel overeenkomsten mee vertoont ;
maar dat had niets te maken met de
essentie van mijn vraag : mij ging
het om het onderscheid tussen Uildier^
amschrijvingvan de r°ligie en een
willekeurige verzameling ethische
waarden ...dat uit zijn woorden niet
naar voor kwam.

p.s. : met alle prespekt voor prof.
Uermeersch die zich wel bezig hield
met de bestudering van deze problematiek, Alleen zijn houding tot het
publiek, vond ik "ster" (STAR) achtig ! !

^► STUDIO SKÜOP

zaal 1: - Tristana.
Bunuel.
20u.

Uit prof. Uildiers'stelling had ik
nl. niet direkt religieuze principes
gehaald, waardoor ik mij de vraag
stelde , voortbouwend op ZIJN woorden
en ZIJN interpretatie van de waarde
van de huidige religie, waarom men
deze verschillende instellingen naast
(en tegen !!) elkaar in stand houdt.

Guy Liagre.

om 15u en 19u45.

'van 30 dec. tot 5 januari:

Als antwoord op de laatste vraag van
prof. Uermeersch zei prof. Uildiers
ongeveer het volgende.; nl. dat het
christendom ondanks de invloeden
van dë wetenschap nog altijd steunt
op een aantal fundamentele principes,
zoals daar zijh de verdraagzaamheid,
de menselijkheid, de ervaring, het
vertrouwen in de medemens en nog een
paar dingen die ik mij nu niet zo
direkt herinner. Prof. Uildi ers
stelde deze(ethische) waarden zowat
als de kern van het huidig christendom voor. Enfin, zo interpreteerden
mijn domme hersencellen zijn woorden.
Als eerste vragensteller uit het publiek, vroeg ik wat er dan nog essentiëel verschilde met andere Geestelijke (niet godsdienstige ) stromingen,
zoals bijvoorbeeld het humanisme.

student prot.
theologie Brussel.

^ ARENA

30 dec. tot 5 januari:

U hebt mijn oerstomme vraag uit zijn
intelligente context geruRt I!
( Wat u de gebruikers van het woord
dogma juist verwijt !). Daarom zal
ik voor u ëeze context even herhalen.

f) Ten laatste. Laten de organisatorenvan de avond in het vervolg
even een titel kiezen die het
onderwerp dekt, of tenminste, laten
de studenten in het vervolg betere
(minder stomme) vragen stellen.
Good luck.

AAAAAAAAAAAAA
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van

Graag wou ik met deze enkele opmerkingen kwijt i.v.m.de door de
"UU" georganiseerde lezing over
"geloof en wetenschap".

DE WW:

DE "OERDOMME" STUDENT:

Nog feitenmateriaal:
de milksjeek van dertien naar
vijf10, de belegde broodjes
van acht naar tien frank en
de volledige maaltijden die
bestaan uit drie gangen met
naar eigen goeddunken gebruik
van de waterkraan, heu waar ging
het nu weer over, ja dus, de
volledige maaltijden zullen
met amper negen procent stijgen,
namelijk van 45 tot 50 frank,
alsjeblieft.
Uit grote verering voor ons
onbaatzuchtig redakfciewerk en
het onverdroten propageren
van de maaltijden op onze maaltijdenfabriek, werd ons de
eer gegeven (die we slechts na
lang aandringen aanvaarden)
de eerste week het menu
op te
stellen, en daar besteedden we
dan maar (wat konden we anders)
een mooie kerstvakantiedag aan,
ja, we hebben het allemaal zelf
uitgeprobeerd, en smaken dat
het deed.
Hier nu in primeur en schamper
door Schamper het menu van
2 tot 6 januari:
hoewel, eerst nog een ergerlijke
fout van de wereld helpen; de
prijsstijging voor warme maaltijden stijgt, zoals de goede
lezer al zal hebben opgemerkt,
niet met negen doch wel met
elf procent, wat dus een verschil
maakt van twee percent.

