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1\ (lli[:lli De P~dalter·norota ndomovens centroeulatus ad te ulcsus ontstoncl,(generaHo spon! a 11• 
ut t onbevredigdheid over nel in de natuur onrbrekenvan wielvormisc levende sr1ïc• 

Jen met nr.t vcrrno~en ziel, roUend voort te bcw~!,'en. Het 'hierbij <\.füebeel<Je diertje. in 
-volks mond geuaa mil "wenieltee/)e"or"rolpens", tracht dus in een diepgevoelde i 

ho(lfte te VQor·zic n.l$iologiseht? bijzonder heden zijn nog schaar s: U !:et · 
zoo~dter,een re_ptie1,oF een Lnsekt? Hi?t heeft een Jang!{erekt, uit Vl 

.. ~ nooz·nd_e geledint!0n ~evormd Jic11aam en drie paren poten,'.vaan 
\ 
)
~--, deu1temden gelijkenis verlûlien met ae mcnseJyke voet. In net mie!.' 
' van de oi.l<ke,rond(.) kop.die voorzien is vanQeH sit-r:-: ';}f 

, 't ~en papa';da(ensnavel,bcvinden zich ûe bolvor-mt 
· ;1 ogen .r'Hc,op stelen veplaatst ,ter weerszij<len y;, 

de kop ver" uits+eken.In !?esfrekle pQS.ttic ! 
net dief'zid,.tra.a.-is enbedacnt-zaa.i-n d< 

~ miûdel vrln zijn zes poten,voortbewl'' 
·-~"~· "'f:,~ .· · ·4'..'.J,, tt over eC'n willel<eurLg substr-a 

.'ft~· ~· . . tf (hrtkan.cventueel ste,letrapr 
1: ,'ir-1!,_1 ,,. ... § 1 op1dun~en of afdalen ,<;lot , .. ::r~w.;;., / ; stPUtKg'(lWaS heend-rtn~- 

JE\ of over> rots blokk / klaut ar-e n ). z. 
N- . dra het écht- 

, 1t" . E:?en Ian-; 
. . : ' \I~,. . wes mö 

~ a~, 
( 

an aaar.~. 
lO'e een 
Jelrekkel~k 
û~l<ke'baan 
.ot zijnbeschiK• 
<ing neeft,drul<t het 
!ifn 1<012 op de grond en 
·ólt zk:h. ïbHksernsnel 

. 1,P,Wä:~T'bij hel zich afduwt 
net zvn poten ;,1oor mveel deze 
la.n no_g a e ~rond raken. In o.e~ 
,,.erolde toestand vertoont het 
1e gedaante van een dtscus-sebij], 
N~ar,v,an a.e centrale as gev0rma woJ>at 
ioor ae o~en-op-stel@n.Door zleh ·oeurle-:. 
ings~f, te zet~en met éèn ve.n zijn il11ie l)aren 
u,fep ,Ka:n liet een grote sneJheièl bereU<en. 
}oktrekt het naar believen tUdens het rollen(bY.b~ hel 
1fdide,n van een helHng,of:om zun vaart uit te lopel')Jde po: 
e,n L'flllen,gaat "f11e.ewnee lernije"verder.Wanneer 11el e11 aa;nlt?i; 
,'tng toe nee:Et,ika:n het op iwee wtlzen :weeP !lil w&ndel-pos.i ti.e 
weiaga.an: i@n eerste a1H'upt ,door zijn lichaam p1otseJ.in!{ te 
;f:.rekl<en maar dan Hgt het op iijn r u~, met zijn poten in de l uènl en 
en t~eede èoorgeJeideJijke snelheidsverminderin~ (remrni Il\: met de 
1otenJ en langzame acnterwaartse ontrolling m stilstaande toestand. 

LA CEetLI 



LI CECIIIIA BAIRDE EEN BROCHURE ... 
.. 

\16llll~e , m.i. vem·sii 1tel t.sstad. be1?1•·:t z L jn anarcm.st.en , l~n!-'.elc 
~e•Jl.vcn:~se aii:i©Jreh.i. s·t,<,H<J: 'LFcl<Hl nu naar 1.>1n ten, daarmee de 
J!)OO!l'"t openend v00il." a,nde~e1l'l. orn z L en be 1J.L ten en hun 
Lde e ën te verw0.1zenli ·j!-:en.Niett lan;··er- hce it. men j a.Ll.e en 
op z'n tcamer-, te z.l trt.en da~•;<J.r•ornen over een va1.:e betere 
werel<l. ; Ln een ,:roep kri jr;en zelfs de me e et è:'edurfde 
ideeën een realistisch perspec·t.lef . .l!:cn utopie is slechts 
een utopie wanne er- iedereen denkt dal; het een utopie 
is. Ziet men zijn ei tien t:edachten bevestir_;d in de anderen; 
dan wordt alles mogelijk. 
~a Cecilia is een anarchistisch collectief van voornamelijk 
Leuvense studenten.Zij tracht zichzelf op een a."larch.1stischc maru e r 
·te 0r,;aniseren.La Cecilia wil do or' voordrachten, debatten, 
brochures de bestaande vooroordelen over het anarchisme 
wer;werken, andere mensen bewuster maken en een vruchtbare 
voedinr:sbod.em voor het anarchisme opbouwen om zo te komen 
tot het vr-Lj e aamen.Lev Lnge i.s e aa.L, 
La Cecilia he staat no.:; maar enk e Le maanden en moet in feite 
nov: •evormd wor-den, 

Een eerste echte stap naar die vormi n.: is deze brochvre. Het 
wa:.s c1e beël.oelin;:; dat elic der leden zou ver1daren naarom hl ;i o.:. :_1 i 
zi'C.1:1 anarchist noemt of tot het anarchisme gekomen is. 
Theoretisch gelul dus.En helemaal niet natuurlijk,v:ant 
Niemand ;~:aa't t~aarne teriJ.~, in zijn arfu1.m1enten naar de ei,,;en 
d0t:\llla1s,naar de onzekerhed.en,naar het waarom van zi:in 
ove r tu.l , ,lnf.En toch meend:.en wij dat cli t alles 1,roodzakeli,i,( 
is.Niet alleen om zich met meer succes tecen de aanvallen 
van andere ide0lo{;ieën te verdedil,en,maar vcoa-a.L om zekerder 
te zijn van ziehzelf,0m ei~en idee!:!n duidelijker te zien, 
zodat men deze lDeteF kan overdl?agen aan anderen,van wie men 
0,lil zijn beurt kan leren. 
Zi~ die wielden meewerken aan deze brochure werden t:;enoodzaal;:t hun itleeën 
te 0:räern:e'.l!l. en, te vera:mrtw0OFc1en. Zo 1eert men ziehr.c.elf beter 
kennen en ]ilél:S (fü~ ll}'.a:g ,me):). v,erd!el? gae+n,kan men zich met de 
wereld ;r0Räom ~ever ili>e~ir, lt0udel1l. 

daarom ÎL.eggelil vli à <ileze bil'0e'hure Y00r ia11i 'tiet publiek. 
at® lezer,Q0or de getuigenis van andenen,z0u aange- 

• 



u 
u,p00rü .v0r·de11 t.ot dLt r✓.cl f'onG!erzoek an z i ch claarna kat1 en,·a:·l:,t·cu 1.n 

l.lél proep. 
z» Lr-ek iren wl,i er dan ',ic.aer pr-o tL it 11.l t.Of voor- w le 
d ach l. n dat rH i l'rnr-,Lcn,• 

'.'ie laten eei;-st de grote ü1spirators aan he·I; woord. 
Ve,r,;.:elvens de getuigenissen van vi j.f leden uit de e:hgen 
~• 0/lll!,';e 14 • 

JJ:llf w:c0eFen zi ~ hun e'i.uen il?eGlie.r,i,h1.:m ei;;en f:undameint·en 
aan.Zij komen :•:eenszins all.en ep hetzelfde nee;r.Intecen- 
deeil. :eelfs.Het an.aren.isme !L.s geen welomlijnde theor!Le,er z.1.Jn veel 
anare!histise!he str0min0en,en er zijn veel mogelijkheden om tot 
anare!hisme te komen.Dat maakt het juià~ d.e moeite waarde om er 

eken. 



1 
Ne1. en il'ed.er1en, I)c,, lez&t ~Gl L zi ;jn idNtI©n. 
]!cl·cri. rcè!.cnen rü~çhtu? r!ee iuünste.n t:i.011--De 0n7,e en_ iLe uwe. 
le.ler·cen i.tï anar-cru.st in het diepst van zi ,jn t;edaéhten. 

- l:C\I 

. ~----- .... ,,,._,..,. __ 
l.it'• 

La Cecli.Ji.Ji.a .LS geves ti[~à. i:r,i àe Ll:i:l.Cc.ew,everstraat in Leuven, alwa,ar 
- :Wà. j verselü jiu,en van €1:eze Ua?0<1.:,fu1;t!l"e a:Jl.thllWis we.]làJ?a- 00ki een 
t~es- ail..iseefL"de 'boel.e,ID.vänkeil!. te lten ts. 



UOOREERST JIJ DIE ONS VOORAFGINGEN 
LHT HBT 'BUHGEHL!JKE ENc.;YCLOPBDIE 
D~ VOORN~AivlS'.rl:: '.l.'HEOHl"!:'J' ter 1:;N STilOMIJ~Glm 

Anarchistische ideeën zijn reeds t.erug te vinden b1.j enkele oude 
Griel{se wi,ist~eren en m.1.ddelee1lWse godsdienstice hervormers. 
J.i;el'l e.i.i~e:r.i.Li. ;jke the or-Le kwam echter pas met de industriele r-ev o Lu t i e to L 
stand.William Godwin (Groot-Brit.tan1ë 1756-1836) ma{~ als de eerste Lr·oL

0 

theoreticus van het moderne anarchisme worden beschouwd. Zijn [•:eschr1ft 
An Inquiry Concernini•; Poli tical Justice ( 1793) heeft echter op de verde 
re ontwikkeling van de anarchistische theorien weini~ invloed uitc;e- 

oefend. 
Des te meer deden dit de geschriften van de Franse vroee-socialist 
Pierre Joseph Proudhon (1809-1865,"Qu'est-ce que la Propriété?"), 
de belangrijkste anarchistische theoreticus die tevens een beslissende 
invloed op het ontstaan van de anarchistische beweging heeft uitgeoe- 

fend. 
In de anarchistische theorieën kwamen voornamelijk twee belangrijke JS 
stromingen tot uitinB,die vooral met betrekking tot de eigendomsver 
houdingen met elkaar verschilden.Enerzijàs hei; individualistische anar cl; 
isme ,met als meest extreme ui tine de <~eschriften van de Duitser f'i!ax 
Stirner (pseudoniem van Kaspar Schmidt, 1806-1850). 
Anderzijds het collectivistisch en communistisch anarchisme,mct de 
Russen Bakoenin (1814-1876) en Pjotr Kropotkin(1842-1921). 
Een enigszins aparte vorm was het zoc;ebaamde christelijk anarchisme 
van Lev Tolstoj (1828-191O).Op grond van het evangelie bepleitte hij 
d:e afschaffing van de traditionele maatschappelijke ordening en 
erkende hij de wet der naastenliefde als enig ordenend element in de 
samenleving. 

Wat de methoden t_er bereiking van de anarchistische maatschappij be t re f't 
kan men eveneens twee stromingen onderscheiden: het terroristisch anarc 

isme, dat. d:iFecte en gewelél.dadi ge actie ,met inbegri_p van moor-daaqs.l.agen 
0.p veirt,egenwoorcdigews van de geve.stigde orde,v0orst0nd,en heet pats:ifis 
tisch anarchisme,dat aan geweldloze actie de voorkeur gaf. 
Net anare}).isme bied·(; veeJ.eer kritiek op de bestaande maatschappi jordenir 
tital\l. een geèfetafull.lliee!l:'à J:\)iJtan ;v,00!I' een ideale maatse'happij.Met heeft de idl 
van de ,menselij~e vrijheid gemeen met liet libera2isme en die van de 
~ociale rechtvaai>dig van het s0cialisme.ld0ewel de meeste anarchistisc 
eit~emi~~ mee•:r? a:ifili'initeii.dleia vert,0nen met het s0eialisme dan met ne 
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Li bcz-a'l r sme , is er toch een ,·11ndamenicle Le· .ona l,<.dl1n,. t.ucucn i,oc.LéÜJ.~,nt... 

en anrch l crne wazrr Lo nomon,meL name i n J.e t.ouö i n, LEi1novt:.c de nt.aa t , 
d.ie door so11U11.i.•,e rr·ocper\ VLlJl soc.1.al.i.uLun a.l.s een l;nalcl>:iu.r i ns t.r-urnen t. 
word L l>eucllouwt.l om coc i ua.ï, ru c L-acccp Lui.c Le t.oe o t and e n op Ll l.,. , un . 
De z c pui-Lemcnt.ai r« .:01;.t..ilt~;l.u1. he.,1JCl1 ~ unar-d1J(:l,cri rlan oo, 1:l .. .: 

uL1·edcrn / en oin1'e;:(c.H1rd). 

L 
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lk :;t 1 v oo c v n:',! n« .i t, v ,·""n.1, r,:ll. Il l, hla!• ft 11it.,t.: 
te 1·td,t.:n ... t t..:l"Ugl r ,l11• Len . det i::; g1;-woun c: .11 IC\•J,.ut1;i van 
pay c h i r.c h.. ;,1,n•l: k. Vel• " nuo n ·u;:;oci;J,·tn de n.J::i•· ,...nar- 
ch i.ui.. ri, t (:1.inloo) gewel<l. Dauz-or- f=t• l il: v oo r ut,t wij 
oria lii:..tanUlh· n v an dez<:: t·rn en .i Le.L ik d t,1;:n·nin{: 
'vt·i Jt: s oc f u Li st ' voor. tli,.,rvoor v~L'l'li,1:-. ik n:,:.,r and , re 
g e--s t e I i ,ili,:: b r o ede r c v un ons di oo k d<-:~c l11;nuui11g H.: n 
genoi..t::n !1et,b..:n. l, 1"11. e!r noe; aan tut:voeg1;n d.it anur-- 
c h Laure n i e t s a.ide r s is clan i;'=n ts:1k vn n d e :,o ·i:,lioti:,che 
ged.:,chtt!, Gué r-Ln zegt d a t, elke~ anar ch i s t "'~n !lOci:,,list 
is, 1111.u,r t.ev ene is niet e Lkc soc.ialist n o od z ak o.Lt j e rw i j s 
een anar-ctu.s t . Dank~ij d e voorg~::telu,· b1.n:,rnirie kunnen 1-lij 
de bui tenv1<...Cc:ld er attent op muke n da~ 1:1i ,i :; ~<..lling ru,1•Han 
tegen e Llce v o rm van autoritair g e d rag , n tugen e Lk e vorm 

' van dogr11utisnre. Ik beri er 't c n !Jt, 11.igs ~ vun ovi::rtuigd tl.at 
wij 111et d e z e beriam.i.ng de ge,.;st van vri,jh, Ld , :,;elfbt:h(;c.r 

, en 1111:d~:,;cg~ingsseha;, op gc:J i jkc: voet v~•.n di n s t zull•-n :üjn. 

He: I; is alom bekend dat d1.. t .r1:1 i..1.t1,-.__rchis11e bij een bepaäld 
p11blij.k een re,_ks ä.dealistischè zinsbec;oochelingen o roe,,t.t 
Daa r en t og cn schrikt d c z e ben&,int d e «s ;a af. In ht:t b,:: te 
eevnl wor d t 'anarchist' g .... lljkg,,,cch,.lct:ld 11e.t1rar,,n tiet'; 
in het slechtste ne t 'moorden ... r s ' . . . Ja,.,..rb j ko. ,t neg 
d a t v e L jong<-ren z Lc hz e Lf h!.!t "- tik1,t 'anarchist I o•, 
plakken oud at z" zichzelf bèschouw._n a Ls '(;_.rttl,_r:·' of a Ls 
1 nergens bij 1• uoo.r hun t,ewu t isoll.._111 .nt vurvreE;:1d1::n ze 
van d-= !I' n in de straat. !let kan hen ook .:;ec:n bar-s t s che Len 
dat zij als 'anarchist,.:n' bij ev -.ntu<::lt: ak t Le s de .-1asaa 
niet inet:1-.ri jg..:n. 
na..r oi. s t e L ik voor dat wij 111:, 1 vr J je s o c i a.L. st n' vnl. 
2 d i ngen in het oog houden . Ln 1:: rotu Ln s t n t i e d i.e n v1ij 
er zorg voor t ... dragen dut w j n i e t 'vc,rvallc:n' tot een 
elitai.r g r o e je int lluctuel,.n. In tvrned<~ in:,tantie dienen 
we er zorg voort"' dragen dat wij met 0vt.ntuele akties 
zoveé:l mogé:lijk mensen kunnèn bë-r-'liken. 
Niemand zal betwijf~l1,n d a t dit uo o i e voorstellen zijn. 
Doeh ze zulleR inderdaad t~r1::cht i.re t v e Len zijn om te vra 
g .. n h0c.'l vre dit a l Lemaaû kunnen rcaliser·en . 

. e rs t zal ik ~1rob.,,ren t , antwoorden o de vra~,.g hoe \-:j j 
ln1nnen vtr1o1ijden du·~ 1•1 ij e en beperkt grot je bl; jven. In 
de eerste laats is het daoro1:i be Lang rt j« ä~ t "'ij e ... n 
b"V./,.gj_ng zijn die 111t!t hau'r be Ld e voet, n op d<.! grond s t aa t , 
La· rom is het nood~ak~lijk dut wij ons in de ecrAtL 1 ~ts 
bezigh:0ucl.en ruet "r,ecifiek Beleisohe 0roble111-=n. Bij voork0ur 
moeten we ,,roble111tn van pla: t.s e L' jke :.i· vd a, n akken., ':lij 
hebö<::r'l trouwens niet de bt':d0eling problenen o;' na t t onarI 

· dlif' ä.n.t e ·nationaal vlak o" te Lo s s en . De ni~"' kans 01•1 e en 
0ntimale vo rta van de1:10cra.tic t,· b :.:e.i.ken ligt in een 
vrij en der10crntiscih baa Laeo o La'Lt sr.ie , Dit werd tot noe toe 
.nergens t•,r wereld ber,~ik~. In het Qosttn zien w1:: d 
be]· ohelijke bl•n;1111ing vo Lks d c moc r-a t Le die in d.: ,,raktijk 
vrese1,ijk i,n;,rkrac'ht w0rdt met d'- allures van een soort 
Jrood nazisrne. In he t Westi::n zien we ·.• t ,:t:n hanuvol sja 
~bcraars de massa. d,, illusie van ·dem0~ratie voorhQuden dm. v. 
een 1evellsgrotè popp~nkaat die men parI.ement noemt. 
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Dt dr0evB r~uljtcit i~ ontlerdruhkln,:, corru ,Lit, v.cicnd 
~•·Spolitiek L-n vo o.ru.L G!•:Llil. 
N,t,~u;em~ b,tn'tr.Làt: rH· t::ct,1t1c <lei:,ucr•!i!·Lie. Wij kunnen h· ::,r ;.lll.•.n 
sle0hts be t-e I k en r!.lo,,1r 1;:,.,,n cld ,vc:r.·:~ ti:..iwh b,M:.i !J:,JUO L•liti1•w. 
Daar011 u10(• t en w j er 1n d t ecriJ L ,1 _ t::1 :--101·, voor dra- 
gen da t wl ] c., •.,n :.; t: .,n ·vour il u, r·u,;n • AJ...: v/j j ,,.t.· ooit j n 
slagen 01•, u.i t te: ,::.c;,cJtn tot e-.n aoo r t bewt:ging dan 1,01:: 
tan Hl.i c:r d e t1roots te :t.org voor dra1~ n dêJ.t wi ,i n1 et b,;- 
pe rrot blijven tot t:, n 1"1,'te.c Le uv. ns s t.ud.mt .wr~roe,,,jf:. 
'.ltl!·ou,wt=ns e e n d&gclij:.._ v,;;1;andl!r:il"lg in o n z e ;1;•,tnchar ,j 
kan niet he t guvolg:,, jn von h e t tu11,ul d ut vvr'oon:ai.l··t wordt 
door enk e Le v r-h i tt e rijlc Ln i az oon t j e s • Da zo.. 11o~t~n wij 
er a t t en t op zijn dz. t wi,j z ov e 1 ,o,ri:Jijl, c on t.ac t en l .. ·,~- 
gen ~~t ander~ groeperingtn en inJiviuu~n diw ~r dezelf- 
de basis ,ri nc Lne s o nahouden a Ls wij . Het L-J niet alleen 
no od aak e Li Jk d~,t wiJ de t;ne;e: si'e .1: van Le uv .ns e ntud~nt..:n 
stad d0orbr1::ke11, doch w i j woc:t-:n t:r :-wve 1 r;1og1::lijk voor 
z o r-g en d1,t wj j ov .ral vrn.t,r v11c.; kunn sn br e-d e uk t.Le ke rnen kun 
nen opricht •n. Da ar-om 1111,)et._n w,• è n 'be r oe « dor-n op de 
e amenw-r-k Lng tussen arbeiders, k Le Lne z e Lfs t and i.g e n , w1.;rk 
lozen, studenten en allt::n die rich benade ld voelen door 
het ay s t e em wa rin ze lev .. n of door d e F,entali t.e L t var, hun 
milieu.Korto111 v1ij 1,1oeten een aä t e rnu t i e r bi tl, n a:,11 itedc,;c 
een die genoegheeft van al het e hao t Ls c h p,-edo<:: ,,n a L dat 
gewiehtigdoenerij. Pas dan zuJl_n wij drin slaflen uit on~e 
eigen bekrompenhtid t,. t.ome n . Een o o ncz-e e t voorbeeld hier 
van zie ik in de d euoc r a t Ls er-Lng v n h e t ta lc bruik. lle t 
is alombektnd dc:.t aktic:groepen en olitiek<:: groe11eringen 
ma0r al te veel en te vaak hun heil zoeken in st reoti~~e 
termen enfurrauleringen. Dit he·ft tot g~volg a~t zij hei 
erg mo~ilijk hebben 0111 d~ rr,assa duidul•jk tu n1ukun wanneur 
e r iets wet·keli jk s ehund a'Li.g is. D..: v e rk l arLng h.i er van .lticht 
in het f~it dat zij 1naar al te Bc1,akk l1jl Gprck~n in ter 
men v r.n 'schandalig' en agressief' .!Jet r-e su Lt art, dat rien 
door bet gebruik van die tt:rrnen krijgt is tl1t de uan van 
de s t.r act ongevoelig g ewo rd en is vo. r d e r g lj jk ta"lgebruik 
Wat kan het R.lbe:tt,Sus of Low ie schelen d.i t China of Vii:!t 
nam agr-e sn Le f is? Of dat ze weera.l 'imp,:-rialü;tisd1' ge 
weest zijn•r .• Het an:twoord ken J~ z lf. ~bn tweede oorzaak 
voor die ongevoeligheid ligt natuurlijk ook in het feit 
dat niet iedereen c onc r-e- t begrij t ,..,at die WOl'rden bet..: 
kenen . Taal is veel te be o e z-k't als we z e t fel ab 
straheren. Daarom is het noodza.ltelijk dat we een zo een 
voudig mogelijke taal gebruiken. Het is trouwens beter 
ee,n b~grip met meerdere woorden te omschrijven i.p.v.te 
werl!e,n met abst.eakt.e klanksyl.Qbolen wa ur-o p iedereen reageert 
alsef ze: sohijnbaar begrepen worden.Wij m,ge:n niet to~ge 
~en aan de ~ogeheette hi"'rarchie von het verstand. Niet 
de slimste zijn de sterkst,,n. Iedereen Joet ~venwa~rdige 
kansen hebben. Di.t kunnen we bewe:rlcstellig1,:n als we 
zergel'il voor een eenvoudig taalgebruik. •raal is trouwens 
het il1lelan,gr.ll: jk: mid,d,l em enz e idee,ifn ,:;r,i. 0:nz1:1 gev oe l ~ns 
0rv,er te lï>re•r.igen or anderen. Daas-om kunn-cn we met ,-en taal 
dJie v00F iedereen 6eschi)j;t en è grijpeJ,fjlc is ook meer 
mensen in o errtac t bt'cngt·n met onze denkbeelden. r.,T . .i.d..., 
taal w.Ll ik ~r neg a.~ aandaoht op ~astigen dat een 1..:~nvou 
dige taal 0p ,.en g e aend e mam ee de solida.;ri tei t a3.n de 
basis alleen maar kan b1:Jvorde:r?en en d0t..:11 uitbr~iden. 



& 

e leg "' wij zovo:::el )n0ge.- 
• M.a. ke werkwijze: is ,:<r 
\sten Jî1anif0st,.ren als 

1 op d-ëz e vraag is h e t goed ,,ens 
wat dè vrije ao e i-a.l Ls t-en 

ben. Het is zo tlat wij geen èchte 
, • ij zi j:ia s Lecb t s ee n federatie van 
Wij opteren voor de directste vorm 
r ev, n e,.m verdoorg•:schreven d,;so.entra 

en d·,t de b .... slis:;ing.,n i.rc e t en genomen 
ijke raden. In dat verbund denken w~ 
f'a.hr Leke n , buurt, lc:g,;r, en onder 

z0kê:r niet de bedoeling 01, te treden als 
, f)artij. Wel roe en wij iedereen die het wet 

ens is o;, om op g em e en t e Ll j k vlak or tû tre- 
. · entera,'.3dsverkttezing n op ano f h.ank e Lá jke lijnten 
' · te belangen'. 

r wlj vert·egenwoordigen me r een Ld e . dan een partij. 
e àemoaratiseh en vrijhe;idsli .;v"nd Lng e s-t c.Ld is is 

½ welko,m bij ons. 

, i:;nkele bedenking.en bij de werkwijz0 die wij zo goed mo 
geli j~ dienen ·na t": s+r even , 

1 De eerste fase van onze aktie ligt wel in h'-t opsj_..:oren 
v,an mensen en i!e'wegings..:n die bereid zijn met ons s am.,n 
te w~rken. In-elke beweging vnl. a~n de basis zijn er m~n 
sen tt: vinde'.:n: d1i'e ber..:id zi ,jn vo Lwa.ard i.g hun medewerking 
te ve:rlenen. 'Bovendien is het niet zo d= t wij het syste,:m 
moeten omv erwe r-p en , 1nt<.:g,,ndeel w0 moe t en de goeie ( ook 
al zijn er maar weinig) dingen behouden ,_.n g,;; brui ken in 
d,e strijd tegGcn de sit echte. 

JJidie d1:: Paris 
/ J 



1HA,P.PELIJRE UJQP'l,E ; . 

~ een l~venshouli~g,e~ spijts 
n van ae nG.am, vind ik ana:r 

s . enadering vö.o r de huidige 
0 b Lemen , 11.narehisme is trouwens ook 
pie, wat toekomstige m~,tsohappelijke 
-: zowel :Jpanje in 19:56, als de l'arijse 

, s ettelijke oude kultu.r~n hebben bewe 
niet-autoritaire m-aatsebappij, met als voor 

enmerkèn eaonomisahe en bestuurlijke kleinseha 
waarbij normen en plichten aan he t individueel 
orden ove:rgelaten, best .mogelijk is. Het anar 

·eft, spijts alle negatieve bezoedelingen die het 
sin de burgerlijke- en linkse pers te verwerken 

is in de eerste plaats voor 1nij een te volgen 
ding, die mij doet w~igeren 1nee te spelen in 

.tspelletjes die de maatsahappij al e~uwen ga~r 
• man verdrukt vrouw op basis van sexueel en 
0ve-rwieht; bv. man verdrukt man O]J basis van 

produktiemiddelen, _OJl basis van een kennismo 
Zieh bewust buiten het produktieprbaes houden 

el moeite, ma·,r doet het zelfrespect en waardig 
op peil houd2n door de eigen arbeidskracht niet 
e verkopen aan hen die ze willekeurig wil gebrui 
de mee.rwaarde voor z i e h zal houden. Is voor mij h 

· ·e n0g niet zo belangrijk, al is het dat voor ve~l 
, het eerste is fundamenteel. 1-lnarahisme is wei 
toritaire invloed die uitgàat van reklamebor 
illetons, sehreeuwerige muziek, politiei die 
t be zu Ln Lg.Lng en , leraren in seholen, reli 
alpredikers te aanvaarden en de uiterste best 
deze te, ont.sluieren, zodat men zijn houding k 

· Jce.n voor zijn rned-~mens. Ana r-ah is t zijn 
t verkltaren in die zin van alle selia- 

. ae maatsehappij op jou heeft te we- 
r~di · · frespeet en een betrou- 

ei zijn. Anarahist zijn 
hele consumwtiemanna 
als o~ onz~-hoof~èn 
dit soms zoeterig gedoe 
os, en keel de glit- 

. ze alle.maal doen 1 
erken en veel té 

V:. 
s'liel 
in- 

:ng 
'1at ........ 
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leven etg .•• Bij het derdt reken ik vooral de eeonomiache 
en de µoljtieke overheersingsstrukturen met ook lier een 
he Le reeks 'indirekte wanit-:r"n' wi:;aro,, de mens overl)eersd 
w·0·rdt b'I/'. gebre:W aan kennis, t,onsuwptieVl: man t e-r van le 
v,er.1en denken, eo.;,ne,eskunde, e t e •.. Qng<:;tw1 jfeld zijn e:-!li' o 1 

e Ll. van de½e 1:le1!1ent.;n he~lder boeken te schrä jv en , JJ1anr 
de eeri,te reden waaro111 ik'anurchisme' een consequente 
benadering vind 01,1 al die dingen stri jdva;.tr<lie aan te uaie 
ken , is de ruuö ament e kwetsing die ho:t individu in elk 
van deze ond erwer-pen onderCTaat door de w,.rking van de?.elf 
de autoritaire strukturen die we overal zul1.en terucvin1en. 
13v. Ph f Li.p s in de nato, :,hilips in de plat,:n industrie, 
:philips in de poli tielc, philips in de tewE:rkstellin[~, 
philips in de benoeming van bissehor1 en, philips in de 
samenstelling van onde'rw î jsmateries, philips 011 Fill• 
reklamepanelen, philips rntt prins bernard in bild~rberg, 
i,hilips in de oorlogvoering ... !.::en v c.r z e t t eg en e e n indi 
vidueel leven dat totaal gedirigeerd wordt door machtige 
multinationals en polititk- marionetten,vanui~- een niet 
autoritair veTzet, lijkt mij een goed uitgangspunt. Anar 
chisme heeft in zieh, h e t h e r-s t c L van een verloreia•gegane 
n,enselijke z e Lf r-eape c t , en de mogeli,ikheid om dit uit te 
werken. Anar-en i srie wil zich be:vri jdirn onder het voortdu 
rend juk van diverse autoriteiten. Toeh is die niet- au 
toritaire reflex ten onr~chte het 1.,eest o~ de voorgrond 
tredende karakter van rat ana r c h Laue . Het g, c1t in de eer 
ste plaats om een volwanrdig~ menslijkbeid, en in de eer 
ste plaats is deze uitwerking de taak van elke anarchist • 
.A.narchisme is voor J?,ij het meest konsekwent omdat het in 
haar man Le r van werken reeds de toekomstige 1o1aatsahappij 
in zieh meedraagt en er ool voor publiciteit mw1kt. Nl. 
de niet- autoritaire vorM dat de samenwerking onderling, 
en na3r de mensen toe wordt overgebraeht. Anarchist~n zul 
len nooit de massa voorst.::llen als 'on te: voeden on- 
wetenden .. 1_ Anarchisten weten dut zij' ev env e e L te Ler en 
hebben van mensen àie ze willen bereiken dan omgekeerd. 
Anarehisme is in zich d~ strijdkreet ~ie alle verdrukten 
op'ro ejvt in z.i ah het rechtvaardig en nren s c Li jk ~goïsme t-, 
herstellen en zich te vrreken tegenoven die eoonomische groot 
m:1ehten die h.et ::1enselijke zozeer g<1degrade0rd hebben. 

anarehisme is teg0lijk een r-e e ë Le 1,aatschappelijke utopie, 
met een eeonomie die zonder overkoepelende staatsorgaan, 
toch de produktiemiddelen in geen indivueele handen legt. 
ttet is een terugtocht naar de kleinsehaligheid, waar kleine 
dorpc:n -_,,n kommune s zocveel produ■eren als ze voor de direk- 
t,. beh0eften noàig he cben , en onderling in federaties bij 
ee-nlil01nen. 0m1 te zieil'\ w:-,llto! t alcen in ge;;1e.:nsehapp-elijkè pro 
dl!lktie kur,rnen gemaàkt :w©rd~n bv. de enel!'i\ievoorziening etc •. 
In die ~0lil.ektieven, een ieder t0etreedt op basis van vrij 
willl.igheid en niemand tot niks ver11lichtis, wordt op verga 
deringen beslist welk de behoeften zijn, en in welle mate 
men erin g,aat voorzien. Vin de groep het nuttig tot een 
fedeFatie toe te treden, en y,indt zij het nuttig op 
fedeFatief "l'lak in± tiaiï,.ieven te nemen dan is dat oké. Nooit 
klan 1111~:teF een gF©e]l 0i een individu verplicht w0rden op 
na ti0r,iaalli 'V']Ok a11n een: :Pil.'© jeîkt mee te we1rken. iBinnen de 
kol.lektä.e! is :v:an eiigend0m ge en spraikie, omdat alH~·s be 
hoort tot de kollektie!. 
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Terutgkeren .riuali' aml'lacthteli jke v o rmen om zelf brood t~ rua 
ike.ri,, wijn, melk e t c ...• 
Bit in't k0rt voor wat de u1ateriële aon~umptie b~treft;, 
Wat de oonsumvtie van mo r e Le normen betrt::ft, in de eerste 
]>Ia1itts het le-venmt::·~ de nas.e t e ,uensen. Anarcihist zijn be 
tekent een radikale afwijzing v.rn de 'morc:le dwang·' tot 
trouwen. :!ie toch trouwt:n wil, ,oij best, maar die dwang 
die ieder uit zijn jeugd meegttkreg1:m he ft, om te trouwen 
en 09 zijn ~3-~5 jaar die exü;i,untiële angst begint te voe 
len van all een aeb't e r t·..: blijven ..... nkel door middel van 
een kleine colleotiviteit van bv. een tientr:il rnensen kan 
men op de meest g e d eg en manie±: u it de handen blijven van 
de kapitalisehe angels die de le"venswijze ons voor de 
voeten w rpt. ~en gro~p van tien mensen kan door eigen 
aet±viteiten bv. verhinderen d!:l.t ze zich in het produk 
tiepr0ees moe-ben wt1rpen, aonfli<nten hebben rneer kans om 
tengronde te word.:n ui tgepra~ir, d an bij twee nens en , de 
opvoeding biedt ,..,en v e c L grotere mog~lijkheido 
:Anar0hlst zijn doet uüj kiezen voor e en kornmune. '.Cen der 
de is anarchist zijn, ec:n rusteloos 2ot::ken na-'?.r de waar 
heid, om te on t snappen aan de d ... gelijkse indoctrinatie 
via de rel!!htse pers en kapitalistichc r.klame. Anarehist 
zijn verwerpt de opvoeding die alle inforn1atie inpompt 
als in een stofzuieer. Tt:!n vierde eist het anarchist 
zijn op, dat men z Le h sol ida:ir vertoont, met alle mensen 
die op gelijkaardige wij~e streven naur het egoist zijn, 
die mate van zelfrespeet, die in deze maat.ac.rap ,ij zo 
teniet gedaan wordt. Het eist C:!en radikaal verzet tegen 
alle sehti,ldgevoelens die worden gé:1.ntro jeo t e e rd vanuit 
een mora.al. Het kiest daarentegen voor een leven van lust, 
in het rijk waar men de zinnen ongehinderd ken beleven. 
Alle groepe-n die strijden om ~1•n gelijksoortl_'.e ontvoog 
ding moeten rekenen o p de s t eun ·van anar-cb i e t.e n , T~n 
Yijfde betekent mijn individue~l ana~ehisme, een vër 
wer!,ing van elke auto,::i tei t, 01• basis van wat danook. Voor 
eerst betekent dit een afwijzin~ ~an elke terroristische 
aktiviteit, zolang de massa hier lÜl:t achter staat en ze 
tenvolle begrijpt. De akti v i, t~i ·t; mag ge cns s t.ns gericht z 
ijn tegen haar, geen 'bommen' gooien in het bewustzijn 
van &e massa' als ze geli jkeI.·tijd ha r treffen. Wel voel 
ik voor akties die een massabeweging doeltreffend bege 
leidt, en waar deze massabeweging ook het nut van in ziet. 

Wa:iroîn is het anarchism"' volgens mig deme,.st konsekwente 
benadering van alle problemen die de ma- tschappi j op Eli t 
m0men:t in zieh meedrang:t als kanke r buc ä.Ll en die nae r . 
tiretgG.n op ti:: vreten? Hoe :ilk de maatsehappij in deel is 
al yr0eger in :.,,KAL-bro0hures neergesehrevl.!n(.bv. 'Politiek 
platform van S.JLA.L. 1978 2'J blz.) ln't kort zie ik 3 be- 
'.18lJil:g;r,.,ij1ke tendeJilze.ri i:p cile maatsehappij: evolutie van opvo e 
di.ng.s,strueturen , lee1'stru.<1turen en overheersingsstrukturen. 
Bij het e~rste reken ik gezin en sahool en ~erk, en 
veräe:r e,cn hele reeks 'indireete' opvoedingsstrueturen b'V. 
itv-feuille't0ns, de nlilitaire die'!'l:st, ind0etJ?inatie T•an 
de 3,ers, reklrune-afficshes ~t•. . . Bij het tweede reken ik 
gezi~, buurt en werksituatie, en verder een hele reeks 
•indlreote:1 :teefst!f'ucturen bv. gr·oeperingen w,aar men liQ. 

is ~v. vakbonden, d~ reehtspraakstruktuur, eafé- 
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knclere k0llektievt:in 0î Lnd i.v i du cn . toeten dit w e I r-e s uk 
teren, Indfvidu~le •rt:iativiteit enz .. zal vel me r mbg~lijk 
zijn, omdu t ht:t indiv1du geen ~, ur ;n p e'r d«g zal 1:iue- 
ten weTken, daar c:r veel minder zal wordc:n gerroduceerd. 
éteen normen, pliehtl:n meer, e nke L het Lnd Lv Ldue e L g(.;1;1 •. ten 
zal be.s Li s s- n wat goed en kwaad is. liut ko l.Lekt Lef :e: l O!J 
vergad .z-Lnge n de Le e f'ba r hc Ld we L konstan"i evaluer n e n 
ev en tu e e- naar buf t en tue sunkties neiaen , 

Anarobisme is een totaal o pv a't t.Lng over de mens, die: 
zowel de s xu e Le onderdrukking, agressie door ond e r d.ruk t.e 
werksituaties, p s yoh i s e he mo e i Ldj khed en , ne ns e n die er j n 
deze aanren Lev i.ng onderdoor g aan , het sa. .e.n l.ev en tuasen 1:1en 
sende betekenis van de taal tussen de u1ensen, de werksitu 
atie, de strijd vnn stakingen, de overhet~sing van reklame, 
pers, onderwijs, moraalopvattingen, de strijd tegen h~t 
anders zijn bv. hasj roken, muziek, ereati~iteit, caféle 
Ten, alkoholmisbruik,eto tot haar domein moet rekdnen. 

Luc Vanhe<.::r~ntals 



1.N. 1111 Ofr ANI I.EST 

G·EBEl!l 

Lieve Hemel, 
Bewaar o:is voor de hel van de ana1;hie, 

Maar bewaar voor ons het Anarchisme. 

V00r: :w'.ie veel naa.r' schooltelevisie kijk't,en wie niet,is dit 

nat1:mrlijk klinklare onzin.Anarchie en Anarchisme betekener:i toch 

h,etzelfde en deugen alleen maar om er een vies gezicht bij te 

t!'Pkken. N.ochta1~s zijn er weinig gelijkluide11de woorden met zo'n 

ui:tee11Jopi:>nde bete)(en,issen.De media staan niks voor niks voor 

niks. 

De N:eanderthale:::-s 1-Tisten al lang wat de existentialisten 

meend,en voor ons ontdekt te hebben.Namelijk da:t de wereld i'unda 

me:nteel chaotisch is.De angst voor de fundamentele choas manifes 

teert zieh in de angst voor de nacht,het vacuum,de zinl0osheid, 

de 0rdel0osheid en de onzekerheid. 
Men probeert dus die angst zo veel mogelijk te onderdrukken doe 

t' de ongeoiI'dende -wereld zelf te gaan ordenen.Dit kan men doend 

00r dle TaalCnaamgeving,klassifikatie,paTadigmatisering •• ) en do 

~\11 B:e Kultuu;r(godsdienst,wetenscbap,strukturerin:g en institutie 

de rnaatschappy •• ). 
giI'aag w·eiligbeid en zekerheid en hoe akuter zijn 

de 0N.ze'kere rea-liteit is boe heftiger :z:ijn. reakt 

· 1 zijn.Zo gebeurt liet dat voora,l in tijden :vans 
illusie va:n Meiil.lg 

~ .· 

a,n ii'è d. 
')1e stL"Uk\t-:uar va;n d 

en.rJiret 

e'ksak:t 

it als ge. 
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V"olg een 0bsessie i,oor i,trukturen,is gebleven.En vermits de mar 

J 

ktwaa~de vun God sindsdien nogal gedaald is heeft men tegenwoor 

d'i.g ter kompensatie z-Ljn heil gezocht,-niet in atrukturen Véin de 

keek maar :in die van de staat(sorry;Staat). 

Op dit ogenlili.k bestaat de staat voo.rnamelijk nog ê1.llee11 in 

funktie van zichzelf e,1 orn zichzelf in stand te houden.want val 

t de staat dan komt het monster van de chaoe weer opduiken. 

De atabili tei t van de staat is rechtstTeekf:l evenredig met de ko 

nf01•mi tei t vàn en de solidariteit tussen zijn bur-gez-s ,met hun b 
ere:i.dwill:igheid om in de hierarchie ingeschakeld te worden en v 

ooral met hun erkenning van de autoriteit van de staat .De legi t 

imi tei t van het staatsgez.,.g is immers niet spre0k,1oordelijk .Daa 

rem bestaat er een ongeschreven kontrakt, het sociaal kontrakt, 
tu1:1sen de staat en het individu.Het is gebasPerd op de verander 

stelling dat het individu v:rijwillig een bepuald deel van zijn 

persoonlijke macht en vrijheid afstat omwille van het algemeen 

goed en in ruil voor ZPkere faciliteiten. 

Dit sociaal kontrakt is fleksiebel en kan dus bijvoorbeeld evol 

ue.ren samen met de compleksering van een maatschappij.Ook een g 

roeiende sociale onzekerheid kan gepaard gaan met een evolutie, 

in casu een verstrakking van het sociaal kontra.kt.(meer plichte 

n,minder rechten). 

Dàit pr-oc'e s is meestal! geleidelijk en dus onmerkbaar,maar zo kan 

tt~t toch gebeuren dat een ind~vidu zich plots in een situatie b 
e\111:i'.nat die volgens hem u-..ll'ex..is_gegaa.n. 
Moegewo:zide.n wan de( inmiddels geinsti tutionalisee·rde )klassestrijd 

gaat hiil de staat niet meer beschouwen als een louter instrumen 

t van: de beerse'nde klasse maar als een instelling die nu ha.ar e 

igea belangen heeft dié nie't voor+vl.oet-en uit een klasse maar u 
i~ haar manier van organisatie..Hij krijgt het gevoel dat cle sta 

at haar macht over hem niet gekregen neeft maar gestolen en dat' 

ze die macht misbrui~. 

En hij gaat dus de legiitimitei t van dat gezag in vraag stellen 
en betnsten- net zoals een 'katholiek' de legitimiteit van het 
kerklel:i!jk gezag betwist om dat bij alls kind zander zij:n toestem 

ng gedoopt werd. 
als hij zieh dan gaat verzetten wil dat zeggen dat de norrJal 

n g~zin,opvoeding,keTk,onderwijs,meq~a, eto, ... ~ 
' • ~ ~ ~ ' •• 0 0- - ; ;:_ 

' 1 . ·.~ . . • : L. 

1 ;! " .:.., "· ,, .., 
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t:iel!Jibea te ilild:Gld,I'il'lerert en te unif.ormiseren geili'aa,,1 

@. :heiti:li>en. 
1De siba:at ,ges0h!F0l(;lten d00,r de inaäekoraathe:j.d van d jn eige'l'l inst 

voelen en 1,0,rd bang met àe volgende g 

jk;swac11tuitbreitl i.ng, speciale br-i gade s., computers en da 

ïl;-a,"l;)a,x:i.k;e·t:i., spi0n,age ,d0ssieit'S en registers, ece,1traliseringen en int 
• . . . a,.li.i:,teJ:J van vakhoQdsafirevaardigrlen,.. ea>na,·.iL.or.ta!l ;bSt?.Tllilgen, bè-r oe pSV!!'rfioCl en an voRa:L enve't'v01g1 ng, NA'l'u, 

1'arlemer-1t en andere superdemokratische organen. 

pet Vatikaan l;Joeken op de inde:x,nu ga je de compu 

te:r in als je een boek 11itleent met contra-ideologische opvatti 

ngen. 
M'opi,e boel, ja.Een als me.ri tocratische demo krat ie vermomde be esb . ~. 

ensta:l waar d.e s t r-orrt tussen de tralies doorsijpelt. ,.~j 
E\C' moet daa1· dringend uit gemest worden. !:,/i'I'' ~ ' 'f.r', 1--- ~- 

Z :i: ch verzetten tégen de st a=t is niet gemakkeli·~ omdat men- «:) 
niet weet tegen ·wie of wa:t men zich moet richten.Het is e e n ins 

:telling die door onz.ichtbare mensen gebruikt wordt om zichtbare 

macht uit te oefenen. 
,Zingen en s ch r'e euwe n en betogen is vrijwel nutteloz<-' eneq_ç;iever 

het een geinstitutionaliseerde vorm van protest 

is~op vvor-hand a;,nvragen,toelating krijgen,vast parko.er,politie 

e.s'1~0rte) .Dé staat laat dit oogluikend toe, niet om er reke n Lng m 

ee te lrouden maar- om VF,:i'.'Zel\, t e r,e1üralise:r.:en door het te kanali 

se~en, en isn te ~apselen.Het is een soort paternalistische en re 

~;r1es1sii:ev:e tolerantie die moet funktioneren a Ls ui tlàa.tklep voor 

v:iduen -~e treffen is al even nutteloos.Je vee 

411,t mmmers r.iiet tegi>n '}DArsonen maar tegen, s t rukt urezu He't v.eFsebe 

'.t'l'),t ailleel'l maar de repressie.Een anlthist die lijà.t aan révelu'.t 

fu0-0ail' 0 t1ged,ulcli (;.\;l.anqui'sme} i!s een e0ntradikt ie in te:i,-minis. 

,0lu--V'ie moet .worden 

!hm · . iet anara'his-tiseh v.e,rzem 

helt indi:v:i!1u en · ~;;;,.:;~~~--- .. le 

d.00r een gees'tfe 

e:i!dt eJ.~e 

1)11i'Gl'.et:a1>fu 

,nati-u.otit.lbi · h.. N~ 

aantal! !llens 
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nnen komen" 

DjJt v:erondeiI'stel-t nieuwe waar<leschalen, nieuwe priori tei te'n en 

nie1:1iir,e zing,ev:irn.ge;ll. 

Ver:z.et in dit stadium beperkt zich dus tot het geven van in.form 

atie om de geest te ontvoogden.Het is de weinig benijdenswaardi 

ge rol van de bond in het kPgelspel. 

He-t Perste praktische probleem is dan aandacht te trkken,zoreen 

dat de mensen naar je luisterr-n.Als je niet kwantiteit kan aanw 

e nd en dan moet je je op kw-alitf:it ber-oe perr.Kr-onkr e e't betekent d 

it het voeren van onverwachte,onvoorspelbare en ludieke akties. 

Alleen originalitPit kan de nieuwschierigheid prikkelen.Dit is 

geen plat opportunisme:de ludieke aktie,humor én ernst,is de me 

est anarchistische vorm van protest. 

De volgende stap in het verzet is het ontstaan van kleine gzo ep 

en,kleine kernen die funktioneren op anarchistische basis(kommi 

tees,aktiegroepen,buurtwPrkingen,kommunes,gemeenschapsbuizen,fa 

briPksraden,milieugroepen,emancipatiegroepen). Zij bestaan maar 

zijn op dit ogenblik overal ve.rspreid.Het zijn deze nuc Lsd j d e ae 

anarchistische vrijbuit.;rseilandjes binnen de hierarchishe staa 

tsstru.ktuur die de staat zullen moeten ondermijnen en uithollen. 

Als ze zo talrijk zijn dat ze omzeggens de staat geografisch zou 

den bedekken dan zouden die ke1'nen zonder veel schokken in gemee 

nschappelijke anarchistische geestaaneen kunnen schakelen.Dit zou 

de zachte de zachte dood van de staat bPtekenen. 

Aal'l'eeftsehakelen betPkent hier echter niet centralise.c·en, integende 

el.De maatschappij die dan ontstaat is niet vertikaal maar horizo 

ntaal gestruktureerd.Een aaneenschakeling van evenwaardige,federa 

le gemeenschappen die gekenmerkt worden door kleinschaligheid op 

mense-lijke maa-\ gesneden. 

iDe t,w:eè .vo0r.i,aamste face\ten van zo'n gemeenschap zijn soci~~e pa 

rtici~atie en kreati"'iteît. 
Soefuaie- participatie is de garantie v00T orde.Anarchisme is geen 

anarchie.Er zijn wel degelijk regels,o~ liever afspF~en,maar ze 

zijn je niet 0 want je hebt er persoonlijk mee ingestem 

di .:H·e,t zi j11 ook imperatieven manr dingen die gew 

aan iVerandere,n o,l' «t'ea:-a:wijn'en al!s ze hun nut bew:e,ze~ h.e1bll>e;n. 

üarehisme ).Qenft- aok zijn pil.iebt~,n en. vera:nitwoordèilîjkbeden maa 

be~oven je nie~ van jp vrijheid omdat je ze uit vrije wil 

z 1 d hebt.Integandeel~zp vergroten je vrijheid da 
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ardo0:i, nog. 

ki:iat·eh'isme is n-ii:et g0dsdiAnstig en niet a-theie:ti:seh.Hetis 

a-rPligieus,Anarchisme is godsdienst en i,aa:r. god is de Janus van 

het leven;van de geboorte en de dood en alles daartussen. 

Anarchisme is leven én :.rterven,gemeenschap én eenzaambeid,goed é 

n 'kw:aad. Het is de synthese van uitersten.Al de andere maatschap 

pl.jvgrmen beklemt enen één pool en verdrukken de andere. En dat m 

oe t hen vroeg of laat zuur opbreken in de vo rrn van oorlogen en c 

onflikten omdat een vervalst beeld en een spanning gekreeerd wor 

dt. 
Anarchisme is orde én chaos .Is orde omdat chaos.Ia orde door ch 

aos,Ana"êhisme is plus en min.Anarchisme heeft dA anarchie nodig 

om te kunnen funktioneren, 

Anarchisme is de harmonie van en dooi· het voortdurend konflikt 

daarom heeft het anarchisme geen struktuur.Het hePft geen struk 

tuur nodig,Strukturen scheppen toch geen o rd e .Zij scheppen allee 

n maar de illusie van orde omdat ze buiten de mens liggen en de 

mens zelf leeg en waardeloos achterlaten, 

OrdA moet er zijn,maar dan wel in de mens zelf en niet erbuiten, 

Alleen een persoonlijke orde is zinvol.Maar elke persoonlijke 01· 

d.e is andere dan cie andere,vandaar d;:,t de kreativiteit uit het m 

onopolie van de kunstenaars moet gehaald worden en gemeengoed ge 

maakt. ~reativiteit,kunst mag geen marktwaarde meer zijn maar ee 

n levenswaarde. 
Het moet er een integraal deel van uitmaken want ale er geen akr 

obatische staatsstrukturen bestaan om orde te scheppen voor jou 

dan moet je het zelf doen en dat kan alleen door te scheppen, 

Overwin dus de chaes, 

0""ei'tli::i!n zo jezelf. 

wo~d dan je eigen god. 

Ko:r't0m,Word anarchist •. 

Erwin vandeTlinden, 
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DE ONVERMIJDELIJKHEID VAN DE MACHTSSTRIJD 

Het vo~.gende is een fragment uit een i. nter·vie-w dat KLADDAHADA'l'SCH 

~tweema:a,nd,eli.jks t!i.jdsehrift voor autonome denkel's) had met Al.'th1rr 

Len,hing • 

K: Bent u het eeos met !3ertrand Russell, die stelt dat de marx 

isten het ekonomiscbe aspekt van dP maatschappij overschat 

hebbeo,en eigenlijk één bepaalde vorm van machtsuitoefening, 

met name de ekonomiscbe,veralgemeend hebben. Daar wa:1.r het 

kernprobleem van heel de samen tevt ng j ven deze maatschappij 

en ook :in de toekomst- zelfs na de revolutie =h et probleem 

v:an de macht is ••• ? 

A.L. ,Ja,ja.En dat de kwestie van de macht natuurlijk veel brp.., 

der is dan uitsluitend de politieke rnacllt,die rechtstreeks 

tot uiting komt in de hele strukturele machtsverdeling van 

de maatschappij.En daarom ben ik ook geen tP8enstander van 

anarchistische propa.ganda,omdat ik niet p.;eloof dat alle pro 

blP.mPn opgelost zoudPn zijn, wannPPr het ekonomische probleem 

opgPlost is. 

K. :In de l:ljn van Stirner stel ik me d e vr:aag in welke mate het 

probleem van de macht 0pduikt vanaf het ogenblik dat je twee 

mensen bij elkaar brengt.DA~r begint reeds de machtsstrijd, 

dus buiten het produktieproces.Die machtsstrijd vind je zelfs 

wanneer twee mensen die h<:>t mePst van elkaar houden, beslui 

ten om samen te leven of een relatie aan te ga.an.Ik betrap er 

mezelf dikwijls op dat ik een machtsstrijd aan het voeren ben 

met de persoon waar ik het meest van hou. 

A.L.1Ja, en daar is natuurlijk ;weinig aan te doen.Maar waar wel 

fueits aan te doen is,is dat je propaganda maakt, en dat je ,. 

0~ganlisat011~1301he v,0rme,n s~hept ,waar d•eze maoh t t0t een mini 

i!IWJt beP±eid is.Ik bed0ell, de machtsstrijd van individuen zal 

alt:i!jd bJ!ijven bestaan"aat za1 ook in Pen socialistische Ja, .at 

sebapPij niet opgel!est ~ijn. 

Maar in onze theorie van het radensystPem bPslissen de mensen 

hun eigen werkzaamheden,worden dP leidinggevende mensen 
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do ov iPd·er gekoz"11 en knnne n : c, onve:r,d ,ild wOl'df'n tr,rug-'-' 

€t<H:oe pen. 

dnuedooJ· kun p,• g,•en bistitt,•tionelr m.rcbbu vo rnri ng orrt sbnan , 

Dat :is ]1f'-h el, i1~e wai je kan d onn , 

J,;. :MaciJtfP·eJatie:.: ule dnsdanir, 7,ijn dus noolt uit if, ,:;c' akn Lr-n , 

tif't gaat ei· Vf'nlr,u· om ZP i11 t,, tomen,zr•lJ':• op ,nikro-cch':l.al 

en z eLf's IJ:in111rn rl:i.L s_yt;it<-JPIII. 

A.L.:Ja,ze z:i.ju 1,ipt uit tP ;.,é:l1nkole:n.i,n crm •:rtf>r•e autoril;r•it 

moPt je na buu rI i _i:, ook La t en P:f'lden. H.:mm ,.,. :~ ·1-n taxi ner,m 

dan laat ik de nutoriteit VO.l' die t,xicln.''f,;ur {~"'ld<-n , 

omdat ik d e nk tlat die m in 1,r,1 {"OPd zal 1rnr,,,i, !'ijdrn. 

En zo is brt in liAt in lif•L h,lr> ].roven ,11ielwaa1·.Bet i:: nut uur 

lijk een versrhi 1 of' .j e dat ·tlle:1naal wo['d1, llPl'"ciror,,,;n in bri-1; 

belang van bPp-..alde mac!Jt.·r-;r::LPmPn,o:f dut 1h-t l)pt::;pr..tit 11il 

redP.lijkhE-icl. 
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K. :Zo\i u kunnen. ei,ell,,n mf'1, Gu,r·r·y Vun Hr·urt,gen-clie e,,11 grote 

invloed hePft 11i t,{'P.O<afF-ntl op Menno h 1· 1:r-aak- tl,11, er in 

de maatscliappi .i 111· hel 1mt·1> Lwe,, te11dnn¼("l -, m,,,:üg :d jn. 

!l;et1 tr.ndP11l\l 111,,, ,. ,•~•~meP.l1é!Cl,up Pn ,..,.. , t.entlC'un n1,11r· i.ndividtw 

li Lc,it ,IoB v1:111 de ,s,,11,,.,•1m1·li1tp,en daL r•/' z i ch tu11r•pn a~;:',P. 

·Lwee LP11denzP,1 f'Pll stri..id ai',·pPP)t li, ,iP ook in t,,-t in 

dividu 1,,-rugvi11t1t·~ 

A. L. :NOH ja,dat is vi1:;•·11liJk (],, kPrn v•,11 dr• za;,J • Lk l1Pl.J "fllS 

i 1 «:-en t rrtr-r-v iew gr-z e gd . ir,,J i vi <Ju· 1 i t•mr, e , soc á • • l ü:me zi ,in 
vo o r- mij gPATJ Lr•p;enstellint~•~n. Bn d aa rum 1 "''' ik e••r. v1·i.j 

D0c1 a li a-t , e e n l :i ltr·rtwi1· eo c-i al i c t , 
UitPln1!,lijk ga1,L li@L i i e t or~ de IT''ltlc·P ,1,chm,,m,,.;1.1· om ,J,::. 

mens en j d e i.ndividuc>i:.En da a r-c n i:; "l' ee l !101·m1..lr ,·e1.1eer, 

s chap ;,odig_,waar meri.s en = i ch uit si ch:~Alf kun Pll onttrik 

k'e Len , zo veel mogelijk vrt j van dwalll' en uitbttHLng. 

Joh ny Lena"1·ts 
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IE H OOFD VAN 

A ES 

Eën iecie:r.· wiil. &elukkig zijn.Dat waarin men ve r wac h t zijn geluk 

zin van zijn bestaan. 

zij■ er velen,p•iesters,professoren,ministers,die mij hun 

waarden,nermen en wetten aanboden als zin voor mijn bestaa,n. 

!Ai!. deze dogma 1 s ,als steunpilaren voor de tijdeli,jke of f'euwige 

~elukzaligheitl konden mij echter niet be'vr-ed Lge n : zij steunen 

ne,rgens o p j en verdwijnen met net V<":t'dwijni?n van hen die er hu:n 

~ramijt mee doen,Of,zoals het reeds speelde in het achtrrhoofd 

van A:vc.himedes : Geef mij een steunpunt en ik zet het op losse 

schit'oe-ven. 
,taa'.t' als er dan geen steunpunt,geen absolute zekerheid is,dan 

heb ik toch iets wat voor mij een absoibute waarde heeft1en 

dat ben iK zelf .En omdat het enige dat ik weet is dat J,k besta 

én amdat ik van alles buiten mij niets weet,zoek ik de zin van 

mijn 'b-estélan noodzakeli ;jkerwijze in mezelf. 

Heeft men een zin voor zijn rJ.even gevonden,dan wordt al het 

an"à,ere zonder betekenis.Daarom wil ik a.LLe e n leven voor mezelf 

die ik slechts a;an anderen besteedt,mij een 

w:il ik VRIJHEID. 

zou werden van de anderen als ik 

mij tet slaven te ma~en.Dat is : VRIJHEID 

~an het ana:tcbisme en daarom noem ik me 

- -e©j,nnen 

aeiidi , rel<lil:ame. 

z-a'l'. epgebB'!¾Wd 

:b~eki'en dal!: 

• 



e'-L' ~lil e,en g0ede ·kieer eans :iJe\äs ll:ieW'iI'@digP.n.ds 1:K~it hPt puiJJ'l 0!J!>~ 

tens]i0tte ma·a.r één k;eer,of niet soms, 

• 

1!l:-00't' e'en gerne•bHls•c-haP Vai"1 wr·i j•e :Lmti vä.duen ,-d•at is !Cee ,1- ,ee :-ic:,·e-et 

ail!ttl·el!na·hie:f • 
.Î:EJDT!:R MA'.G EB T-IE!l' ZIJNE M.EE 1'.ANVA'flfGEN, rnar•T. ik verkl.es de vrij~• 

une die vrr:ij is :i.n die zin dat gePn poli tie.k 

©il.'gaál,n maeht o•J.er haar kan uitoéfenen.Wel zou avan t ue e I geluis 
'ëe:i·G! ·k-mmen ,~ol!aen naar- een raadgevend orgaan en na uuua-Lt jk is 

er stPed,s het nodige respect voo r de vrijheid van de and e r-èn , 

l'[;et is allemaol heel .eenvoudig : het enige wat ik 110dig heb 

is enk)ele honderden gelijkdenkenden.Dan kijken we : Hoeveel grond 

i,s er om op te leven ,hoeveel mensen moeten er een p Laa t s op 

vinden? We maken de deling en de proef kan voor mijn part door 

de elu'b van Rome gemaakt worden.Als die dan ook niets beter weet 

kunnen we alt'ijd een konf.nk Li jke residentie of een bu i t enve r'b L'i jf 

van M0butu aans'.j.aan. 
Daar zijn dan wellicht ook nog enkele problemen op te lossen, 

maa r ook hiArom nif't te ve e I drukte.Nemen we °Qijvoorbeeld het 

p:Fi vcé-bezi t, waar toch vel<>n ecan probleem van rnak e: .• Pe:r·soonli jk 

v:ind ik een ve-rhouding I tot 3 voor privé/ gemePnschappelijk 
'bezit best te doen,al kan ik ook akkoord gaan met een verhouding 

n:egen tot zesentwintig.Ik bedoel maar : vind de g<"paste mensen 

om mep samen te werkf'n en de organisatie binnen de kommunP zal 

gee~ eehte pro:blemen meer opleveren. 

Na'lluurli,;jk zou dè uitwe:cking van dit anarcho-commun:i.sme slechts 

e~n id'c:,0logie voor Utopia zijnals ze nie,t zou blijken te kunnen 

de eisen war:•.ra:an calke maat.schappelijke structuur 

b-eh0eften (et>en,dlrin~en,w1;u-mte) van haar 

]eàe·n l<:unnen bevr..edige.n 

... ,z,.0 ©,0'k die geesftellii jke 
wereld! 

'l<!©©lli'den t ie ts 

a.. 
e, , , n l!rèh0e1f\te,n 
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kan voorzi1>n a l.s :zij niet te i 11 il. is,en dat zij de sociaal-geè:.itelijke en 

instinctieve noden van haar ( booh a.L tijd min of meer ge l t jkge r-Lcht e Heden 

kan 1.,evredigen als zij u Let te ~1'00'\: is. 
Bc;wendien heb ik s l.eeh+s t5én commune nodi g en ik meen dat cle'.·e een goede 

kans op s Lagen he e f't .Zij maakt immers slechts aannpr-aak op een beperking 

van de macht van de b~ersende orde,in tegenstelling tot de ideologieën 

die macbt willen overdragen aan een andere orde.De heersende klasse vecht 

immers des te harder naarmate haar bestaan in g.rotPr g"vaar verkeert. Dat 

is natuurlijk,de:I; is het instinct van ze Lf'beh oud . 

• 

t 
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'.lil'e f,u,r,idlam:e'nit;em 'll'an J,eit anu·cla·Lsme kunnen OJ) een b aûve bladl:lij.de 

ged'ltukm w@:i;i<!l<crn,©'<\le'.l' èle leefbaaiI·lreid van hPt ana:tcho-comm1misme 

z<oa,1'.s ik fuiPt zie ,.zou om goed i;c;J zijn ttel eens e en boek geschrever-i, 

mog@n w.owcllen. 

t 

Iifi,eit' 0p het fÜnde wil ik nog even naar dat waar alles al tijcl mee 

·1ilegi,n;t : Jqet :EK.])0.0rb.een q,e hele g,eschiednlis zijn ve L» militanten 

én s;tT•ijders verlo1:e11 gelopen in de strijd zelf ,doo.rdat ze ve;r 

ga<tèn waaL· alles mee 1,egonnen was ,namel:i: jk dat ze ongelukkig 1-1areJ1 

en gelukl<ig wilden worden.De strijd is een uitgesproken middel 

tet zellfverwerkelijking,maar Z!?) kan ook verslavend werken. 

illk geef ee n vo0;r.-beeld.Een fe-nomeen van deze verslaving is in mijn 

'- oge:p. de wens de arbeidersmassa op te roepen de staaiJ omver te werpen. 

Daaf hebben ook v v e Le anarcho-sp;ndicalistl"n al sinds 200 jaar,el1< 

hun hele leven me<-' v<-'rspild.Ik roep liPver : "Weg meb de arbeiders 

klasse !" want het is pas als de arbt?idexsmassa geen massa meer 

is,dat al de;ee mensen iets voor mij kunnen be·l;eke·nen. 

Een daad is slechts goed als ZP mij ten goede komt.In de vierde 

eeu-w; v.C. zei D'iogenes tot Alexander de Grote :"Ga uit !l)ijn zon". 

Rie zich ver'li<>s·t in de strijd voor· anderen,vindt zichzelf niet 

meeT.Een a:narchist die de rev0lutie tot dogma maakt,is geen anarchist 

meel!'. 
Het apa1'etiisme is niet de zin van on;, 'bestaan,het is zelfs geen 

s l.echt s •een mi.ddel : pas na de verwezenlijking ervan 

begin,nen ·lre leven. 

W.!D. 
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