
Anarchismefestival 2006
Van 23 april tot en met 1 mei 2006 is in Wageningen het Anarchismefestival.
Een week lang lezingen, workshops, films, bands en een tentoonstelling rondom 
het thema anarchisme. 

In de dagelijkse omgang heeft anarchisme dikwijls een negatieve betekenis. 
Het wordt soms in verband gebracht met relschoppers, chaos, en ongeregeld-
heden. Dit terwijl anarchisme een belangrijke politieke stroming is geweest 
in de 19e en 20e eeuw.
Op het festival wordt anarchisme op een positieve manier naar voren gescho-
ven, als het ware als een levenshouding, die er vanuit gaat dat je als persoon 
de vrijheid hebt om je leven vorm te geven, zonder dat autoriteiten je in de 
gaten houden en controleren. De vrijheid wordt natuurlijk ingeperkt door de 
verantwoordelijkheid om met andere personen samen te leven en voor anderen te 
zorgen, maar verder ben je als persoon baas over je eigen leven. Voorbeelden 
uit de praktijk zijn arbeiderszelfbestuur (geen werkgevers en werknemers, 
maar arbeiders die in een collectief beslissingen nemen) en studenten, die 
buiten het curriculum om hun eigen onderwijs creëren. De geschiedenis van 
het anarchisme laat veel voorbeelden zien waaruit blijkt dat deze houding 
tot verfrissende en creatieve initiatieven leidt. Ook zet anarchisme in zijn 
politieke betekenis vraagtekens bij de rol en de macht van de overheid. 
Naast het belichten van anarchisme in een breder verband willen we met het 
festival ook een platform bieden aan mensen die zich al tot het anarchisme 
aangetrokken voelen en zich verder willen verdiepen. Inhoudelijke thema’s 
als gezondheidszorg, hoger onderwijs en arbeid zullen onder de loep worden 
genomen. 

Laatste nieuws en achtergronden op de website www.anarchismefestival.nl
Programma van het festival z.o.z.

Het festival is georganiseerd door 
het Politiek Infocentrum Wageningen in samenwerking met
het Wagenings kraakoverleg, Grassroots Projects, 
Studium Generale, Werkplaats Biopolitiek, 
Vreemde Streken, Solidair, Cafe Pardon, 
Meldpunt Vrijwilligerswerk Wageningen, 
Stichting Paardebloem, de Verandering,
de bond van ID weigeraars, 30+disco, 
Food not Bombs Wageningen, Movie-W,
‘t Gat, Emmaus Wageningen, 
SP en Vrije Arbeidskeuze

dank aan silly voor het gebruik van de plaatjes (www.sillyscreens.org) ...



Zondag 23 april:
Open huis kraakpanden/fietstocht
13:00 tot 16:00 uur, diverse locaties in Wageningen e.o.
Verschillende kraakpanden zetten de deur open 
(let op de flyer en/of website)                      

Dinsdag 25 april:
Debat                     
20:00 uur, LA13
Gezondheidszorg en anarchisme:                        
Hoe je invloed uitoefent en houdt
op de gezondheidszorg 

 Maandag 24 april:
Debat

20:00 uur, de Plejaden (Heerenstraat 35)
De anarchistische beweging en de strijd

van de Latijns Amerikaanse inheemse bevolking

Woensdag 26 april: 
Eten en Film
v.a. 18:00 uur, LA13
Gratis eten door Food Not Bombs en FNB films        
De Dream (film van Pieter Verhoeff)
met uitleg van de regisseur

Dinsdag 25 april:
Lezing/Debat

20:00 uur, Plejaden
Filosofische lezing over

                           psychologie en anarchisme

Donderdag 27 april:
Infoavond en Film

20:00 uur, Vreemde Streken
(naast café het Gat)

Infoavond over Vereniging Solidair:
voor een samenwerkingseconomie; Maak zelf je toekomst!
                          Film: De Dream, 20:30, LA13Vrijdag 28 april: 

Café Pardon
20:00 uur, Wijkcentrum Nude
Infoavond door Cafe Pardon en de bond van ID-weigeraars
over de haken en ogen aan de ID plicht               Zaterdag 29 april:

Opening
Wereldeetwinkel Vreemde Streken

14:00 uur, 1e Kloostersteeg 3 (Conventplein, achter cafe ‘t Gat)
Heel veel lekkers en nog veel meer leuks:
o.a. openlucht podia met diverse optredens

i.s.m. cafe ‘t Gat en cafe de Zaaier
Zaterdag 29 april
Muziek                             
21:00 uur, Wilde Wereld
Benefietavond voor nutsvoorzieningen in de Draaikolk.
Deze flat aan de Kolkakkerweg is in januari 2006
gekraakt om onderdak te bieden aan
uitgeprocedeerde vluchtelingen.           

Zondag 30 april:
Vermaak (met kinderprogramma)

14:00 tot 17:00 uur, Vreemde streken
Natuurwandeling (met gids), circus, poppenkast,

 picknickmanden, t -shirt drukken enzovoort.
Opgave voor de wandeling: zin(at)antenna.nl

Maandag 1 mei:             
Debat / 1 mei viering
20:00 uur, café ‘t Gat
Paneldiscussie over vrijheid en werk: wie doet werk waar je helemaal
voor kiest? Hoe kan je elkaar steunen om uit de klauwen te blijven van
de gangbare dwingerige graaieconomie? Georganiseerd met SP Wageningen 

Programma


