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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:
Max Stirner - Meerdere teksten
John Zerzan - Taal - Oorsprong en
betekenis, Draaien op leegte - Het falen
van het symbolische denken, Interview
met John Zerzan
Gustav Landauer - De strijd over
Bernstein, Oproep tot het socialisme,
Een weg tot bevrijding van de
arbeidersklasse
Peter Kropotkin - Velden, fabrieken en
werkplaatsen, De anarchistische moraal
Alarm - Opruiend manifest aan alle
arbeiders, Manifest
Wolﬁ Landstreicher - De macht van de
staat, De prijs van overleven, Van
proletariër tot individu - naar een
anarchistisch begrip van klasse, Tegen
de logica van onderwerping en meer…
Anarcho-communisme
Colin Ward - Anarchie in actie
Diego Abad de Santillán - De
economische organisatie van de
revolutie
Anarchisme.nl - http://anarchisme.nl/
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Intellectuele
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Manifest van de zestien
Koreaanse Volksassociatie in
Mantsjoerije
Vele nieuwe scans in de digitale
bibliotheek op Internet Archive

Inleiding op anarchisme
Anarchisme - de
Naast de
organisatie van een basisbeginselen van
gelijkwaardige
het anarchisme van
samenleving door deze site zelf zijn er
middel van
op deze website
samenwerking,
nog veel meer
zelfbestuur en de inleidende teksten
afschaﬃng van elke en brochures te
vorm van
vinden van
onderdrukking.
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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