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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:
Wayne Price - Het belang van radicale
theorie, Malatesta's methode voor een
anarchistische economie
kollektiv - 11 Thesen over organiseren
en de revolutionaire praktijk
Thom Holterman - Verschillende teksten
Kees Stad - NGO-isering en de
commercialisering van activisme
Peter Storm - Zelf doen, samen doen, de
oplossing komt van onderop
Arthur IJzerman - Stemmen tellen,
stemmen klinken
John Zerzan - Met de landbouw kwam
het einde van de onschuld
Harold Barclay - John Zerzans visie op
landbouw - een kritisch commentaar
Murray Bookchin - update: De betekenis
van het confederalisme, Radicale landen tuinbouw
Tommy Ryan - verschillende teksten en
vertalingen
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Interview met
Bookchin
Door Janet Biehl
Verschenen: 1996
Bron: Athene, webtijdschrift voor directe
democratie
(http://www.athene.antenna.nl/ARCHIEF/NR0
2-LibertairMunicipalisme/BIEHL%20%20Bookchin1.html) ; Janet Biehl, The
Politics of Social Ecology, Libertarian
Municipalism, Black Rose Books, Montreal,
1998, pp 145-176
Vertaling: Ronald de Vries
Janet Biehl woont in Burlington, Vermont. Van af
het midden van de 80er jaren houdt ze zich bezig
met de theorievorming over 'sociale ecologie'. Zij
schreef vele artikelen over feminisme, libertair
municipalisme en fascisme. Haar belangrijkste
boeken waren Rethinking Ecofeminist Politics en
The Politics of Social Ecology. In het volgende
interview met Murray Bookchin spreekt ze met
hem over een breed spectrum van onderwerpen.

→ Lees verder...
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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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