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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!
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Gevangenisherinnerin
gen van een anarchist
Door Alexander Berkman
Oorspronkelijke titel: Prison Memoirs of an
Anarchist
Verschenen: 1912
Bron: Gevangenisherinneringen van een
anarchist, Het Wereldvenster Bussum, 1981
Vertaling: Tinke David
Aan allen die binnen en buiten de gevangenis
vechten tegen hun slavernij
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Grote update over de discussie rond het
Organisatorisch Platform van de
Libertaire Communisten (1926). Teksten
van o.a. Dielo Trouda, Nestor Makhno,
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'But this I know, that every Law That men have
made for Nian, Since ﬁrst Man took his brother's
life, And the sad world began, But straws the
wheat and saves the chaﬀ With a most evil fan.'
Oscar Wilde

Op zaterdag 23 juli 1892 dringt de
eenentwintigjarige anarchist Alexander Berkman,
gewapend met een pistool en een dolk, het
kantoor binnen van de staalmagnaat Henry Clay
Frick om de naar hij meende eerste Attentat of
terroristische daad in de Amerikaanse
geschiedenis te plegen.
De aanleiding was de staalstaking in Homestead
bij Pittsburg, die Frick eerder in juli, in een poging
om de Amalgamated Association of Iron and Steel
Workers - de vakbond van staalarbeiders - kapot
te maken, door middel van een leger van
driehonderd gehuurde stakingbrekers tijdens een
bloedbad had getracht te verijdelen. Berkman
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moeten zijn
Black Rose Anarchist Federation - Stem
of stem niet
Federacion Anarquista Uruguaya - Wat
is ideologie?
Anarchisme in Nederland
Ter ere van Dhjana Samshuijzen, die
begin januari 1 jaar is overleden,
hebben we voor haar een speciale
sectie ingericht waar we enkele van
haar werken hebben verzameld.

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
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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
daad
en brochures te
vinden van
klassieke en
moderne denkers.
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verwondde zijn tegenstander slechts, slaagde er
tijdens zijn voorarrest niet in zelfmoord te plegen,
leidde zijn eigen verdediging en kreeg ten slotte
een straf van eenentwintig jaar opgelegd. In zijn
Gevangenisherinneringen van een anarchist geeft
hij een beeld van zijn veertienjarig verblijf in de
Western Penitentiary, een staatsgevangenis in
Pennsylvania. In dit uitzonderlijke dagboek
beschrijft hij niet alleen - in eert taal eigen aan zijn
tijd en politieke geestdrift - zijn wil om te
overleven, maar ook het intellectuele kader
waarbinnen zijn romantisch Russisch nihilisme
gelouterd wordt tot een onwrikbare, geduldige
adhesie aan libertaire en humanitaire doeleinden.
Berkman, die in 1870 in Vilna, Rusland, werd
geboren, stamde uit de middenklasse en
emigreerde in 1888 naar de Verenigde Staten.
Voor zijn arrestatie woonde hij lange tijd samen
met zijn geestverwante Emma Goldman en een
anarchistisch echtpaar.
Na zijn invrijheidstelling redigeerde hij het
anarchistische tijdschrift van Emma Goldman,
Mother Earth, en zijn eigen Blast, totdat hun
activiteiten tegen de verplichte krijgsdienst na de
Eerste Wereldoorlog ertoe leidden dat zij beiden in
1919 naar Rusland gedeporteerd werden, waar zij
als helden werden verwelkomd. Gedesillusioneerd
door het bolsjewisme verlieten zij echter al
spoedig het land. Na twintig jaar kuiperijen van
oﬃciële zijde en geheel vergeten door het publiek,
richtte Alexander Berkman in 1936 in Nice het
pistool op zichzelf.
Met een inleiding van Hutchins Hapgood en een
inleiding tot de editie van 1970 van Paul Goodman
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Brochures
Anarchisme.nl heeft twee
https://www.anarchisme.nl/
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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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