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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 is er een lijst van actieve
organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en
nog veel meer.
Recent toegevoegd:
Frans Lodewijkx - Peter Arshinov, de
Makhnovshchina en het Platform - Een
kritische toelichting
Makhnovshchina - Elf vlugschriften van
de Makhnovshchina
Peter Arshinov - Geschiedenis van de
Makhnobeweging (1918-1921)
Jacques Giele - Arbeiderszelfbestuur in
Spanje
Albert de Jong - Het Spaanse probleem
André Prudhommeaux - Het
internationale anarchosyndicalisme en
de CNT
Alexander Schapiro - De Spaanse
Revolutie en het vraagstuk van de
wederopbouw, Ons zogenaamde
meningsverschil met de CNT, De
Spaanse Revolutie. Enkele
beschouwingen
Arthur Mendes-George - Bakoenin en
Netchajev
Agnès Pavlowsky - Het leven en denken
van Michael Bakoenin
Anarchisme.nl - http://anarchisme.nl/

Uitgelicht

Alexander Schapiro
Niet te verwarren met
Alexander "Sascha" Schapiro.
Alexander M. Schapiro
(1882–1946) was een JoodsRussische anarchosyndicalistische militant actief
in de internationale
anarchistische beweging. Hij
was o.a. betrokken bij het
Anarchistisch Congres in Den
Haag en later ook het
Anarchist Red Cross. Toen de
Russische Revolutie uitbrak
werkte hij mee aan de krant
Golos Truda, na zijn
ballingschap bleef hij zich
inzetten voor gevangen
revolutionairen onder het
bolsjewistische regime en nam
actief deel al de oplevende
Internationale
Arbeidersassociatie (IWA/IAA).
Zo was hij op het
Uitzonderlijke Congres van de
IAA in Parijs als afgevaardigde
van de Franse federatie
CGTSR bij de bespreking van
de situatie in revolutionair
Spanje.[1]
→ Lees verder...
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Inleiding op anarchisme
Anarchisme - de
Naast de
organisatie van eenbasisbeginselen
gelijkwaardige
van het
samenleving door anarchisme van
middel van
deze site zelf zijn
samenwerking,
er op deze website
zelfbestuur en de nog veel meer
afschaﬃng van
inleidende teksten
elke vorm van
en brochures te
onderdrukking.
vinden van
klassieke en
moderne denkers.

Deze website is nog in aanbouw en
daarmee op sommige vlakken
onvolledig. Hier wordt hard aan gewerkt.
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