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Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Welkom op
anarchisme.nl
Dit is een portaal om meer te weten te komen
over de ideeën van het anarchisme en de
veelzijdigheid van de anarchistische beweging
in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.
Op deze website vind je de basisbeginselen
van het anarchisme, teksten, biograﬁeën en
de geschiedenis van de anarchistische
beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van
actieve organisaties, vind je hier
nieuwsbronnen en nog veel meer.
Bekijk ook onze digitale bibliotheek op
Internet Archive, waar veel scans van
historische uitgaven te raadplegen zijn!
Recent toegevoegd:
Hanneke Willemse - De onvoltooide
revolutie
Clara Wichmann - De Industrial Workers
of the World (IWW)
Christiaan Cornelissen - Na de
economische wereldconferentie te
Londen, Naar aanleiding van het 40-jarig
bestaan der Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij in Nederland
Erich Mühsam - De dictatuur van het
proletariaat en het radensysteem
Peter Kropotkin - Sociale revolutie en
economische opbouw
Michael Bakoenin - Rede van 23
november 1868, te Genève, Een brief
aan 'La Democratie', Het staatsprincipe
Internationale Arbeidersassociatie Meerdere teksten
Alexander Schapiro - Meerdere teksten
Rudolf Rocker - Meerdere teksten
Arthur Lehning, Alexander Berkman Rudolf Rocker 60 jaar
Voline - Een alarmsignaal
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Uitgelicht

Interview met Julia en
Pastora
Verschenen: 2005
Bron: Interview bij een informatieavond over
de zaak rond Gabriel Pomba Da Silva in het
Autonomes Zentrum in Aachen.
Vertaling: Jeroen ten Dam
Dit interview werd in 2005 voorafgaand aan een
informatiebijeenkomt met Laudelino Iglesias
Martinez opgenomen. Martinez zat in Spanje 23
jaar gevangen, waaronder ook onder het
F.I.E.S.gevangenisregim. Na zijn vrijlating zette hij
zich actief in voor de afschaﬃng hiervan.
Wat volgt is een gesprek met twee moeders van
twee andere gevangenen die tevens vastzaten
onder het F.I.E.S. regime. Een ervan, Xosé Tarrío,
is in januari op jammerlijke wijze gestorven door
het Spaanse gevangenissysteem. Zijn moeder,
Pastora, is hier. Naast haar zit Julia, de moeder van
Gabriel Pombo Da Silva, die op dit moment terecht
staat in Aachen (Duitsland). We vragen hen hoe zij
beiden als moeders denken en wat zij als personen
van de behandeling vinden die hun zonen in de
gevangenis ondergaan. We willen weten hoe zij de
gevangenis zien, de Spaanse gevangenis speciﬁek
maar in de grond alle gevangenissen van de
wereld.
De eerste vraag is wat zij als moeders voelen bij
het feit dat hun zonen achter tralies zitten en
welke de moeilijkheden waren die al die jaren met
zich mee gebracht hebben. Dit in de overtuiging
dat het het beste is een open interview te houden,
waarin beiden zeggen wat ze erbij voelen.
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Camillo Berneri - Het radensysteem en
de italiaanse anarchisten
Johann Most - De anarchistische
communisten aan het proletariaat, Het
communistische anarchisme
Vier nieuwe uploads in onze digitale
bibliotheek
Peter Kropotkin - De staat: zijn
historische rol, De moderne staat
Uitgebreide bewerking van Ecoanarchisme en Sociale ecologie
Deirdre Hogan - Feminisme, klasse en
anarchisme
Crimethinc - Het internet als nieuw
machtsveld
Anarchisme in Nederland

https://www.anarchisme.nl/home

→ Lees verder...
22/01/20 09:24 · deﬁance
gevangenis, repressie, recht, klasse en
klassenstrijd, spanje

Grote update over de discussie rond het
Organisatorisch Platform van de
Libertaire Communisten (1926). Teksten
van o.a. Dielo Trouda, Nestor Makhno,
Peter Arshinov, Errico Malatesta, Maria
Goldsmith, Luigi Fabbri en Camillo
Berneri.

Inleiding op Stromingen
anarchisme anarchocommunisme,
anarcho“Anarchisme - de collectivisme,
organisatie van mutualisme,
individualisme,
een
gelijkwaardige anarchisme zonder
adjectieven
samenleving
door middel van
samenwerking, Focus
zelfbestuur en de
afschaﬃng van anarcha-feminisme,
eco-anarchisme,
elke vorm van
onderdrukking.” religieus
anarchisme

Strategieën
Naast de
basisbeginselen van
het anarchisme van anarchodeze site, zijn er op syndicalisme,
deze website nog insurrectionalisme,
anarcho-paciﬁsme,
veel meer
inleidende teksten propaganda van de
https://www.anarchisme.nl/
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en brochures te
daad
vinden van
klassieke en
moderne denkers.

Brochures
Anarchisme.nl heeft twee
brochurereeksen opgesteld als
PDF welke gratis te
downloaden zijn. De meeste
brochures zijn tegen een klein
bedrag ook gedrukt
verkrijgbaar, o.a. via
boekwinkel 't Fort van Sjakoo.
De 'Klassiekers Reeks' bestaat
uit klassieke teksten van
belangrijke denkers en
activisten over de ideeën van
het anarchisme. Deze teksten
hebben de tand des tijds
doorstaan en zijn nog altijd van
waarde om de wereld van
vandaag te begrijpen. In deze
reeks o.a. teksten van Peter
Kropotkin, Murray Bookchin en
Peggy Kornegger.
De reeks 'Anarchisme en organisatie'
brengt verschillende discussies over
anarchisme en organisatie samen. De
eerste twee brochures uit deze reeks
gaan over de organisatietheorie
Especiﬁsmo en het Organisatorisch
Platform. Volgen zullen nog een discussie
over het eerder genoemde
Organisatorisch Platform en de
anarchistische synthese.
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