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meer informatie: www.anarchismefestival.nl

Anarchisme en Verzet festival Wageningen

23 april t/m 1 mei

Negen dagen lang: lezingen, fietstocht, workshops, films, bandsNegen dagen lang: lezingen, fietstocht, workshops, films, bandsNegen dagen lang: lezingen, fietstocht, workshops, films, bandsNegen dagen lang: lezingen, fietstocht, workshops, films, bandsNegen dagen lang: lezingen, fietstocht, workshops, films, bands

en een tentoonstelling rondom het thema anarchisme.en een tentoonstelling rondom het thema anarchisme.en een tentoonstelling rondom het thema anarchisme.en een tentoonstelling rondom het thema anarchisme.en een tentoonstelling rondom het thema anarchisme.
Het ‘Anarchisme en Verzet’ festival wordt georganiseerd door het Politiek Infocentrum Wageningen,
in samenwerking met het Wagenings kraakoverleg, Grassroots Projects, Studium Generale, Werkplaats
Biopolitiek, Food not Bombs Wageningen, Movie-W, Vreemde Streken, Vereniging Solidair, Café Pardon, de
bond van ID weigeraars, 30+disco, Stichting Paardebloem, de Verandering, ‘t Gat, SP Wageningen,
Emmaus Wageningen, Meldpunt Vrijwilligerswerk Wageningen en Vrije Arbeidskeuze.
Je kunt ons bereiken op anarchismefestival@infocentrumwageningen.nl of 0317 423588
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Met dank aan Sil voor het gebruik van plaatjes!!
www.sillyscreens.org
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PROGRAMMA: WAT, WAAR EN HOE LAAT

TTTTTentoonstelling anarchisme (24 april tot begin mei, foyer Lentoonstelling anarchisme (24 april tot begin mei, foyer Lentoonstelling anarchisme (24 april tot begin mei, foyer Lentoonstelling anarchisme (24 april tot begin mei, foyer Lentoonstelling anarchisme (24 april tot begin mei, foyer Lawickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)
Deze tentoonstelling heeft tot doel het mensen aanzetten te leven zonder dwang en bekendheid te geven aan anarchisme. In
deze tentoonstelling laten we zien hoe het volgens ons mogelijk is te leven zonder dwang. Naast dit op het idee ‘niet-heersen’
gerichte deel, zal de tentoonstelling ook gaan over mensen die in het verleden en uitdrukkelijk ook in het heden, probeerden en
proberen anarchisme, niet-heersen dus, in praktijk te brengen. Doel van de tentoonstelling is in de eerste plaats om
betrokkenheid bij de wereld te stimuleren, door mensen te laten zien dat er meer mogelijk is dan vaak gedacht wordt.

Zondag 23 april: Kraakfietstocht (13-16 u)Zondag 23 april: Kraakfietstocht (13-16 u)Zondag 23 april: Kraakfietstocht (13-16 u)Zondag 23 april: Kraakfietstocht (13-16 u)Zondag 23 april: Kraakfietstocht (13-16 u)
Fietstocht langs de kraakpanden in Wageningen en omgeving, waar vandaag open dag is. Neem bv een kijkje op het
gekraakte terrein ‘het Mierenbosch’ aan de Geertjesweg, bekend van het strobalen huis. Of drink koffie bij de kraaksters/ers
aan de Bevrijdingsstraat  21, het huis waar de gemeente geen plannen mee heeft en toch wil ontruimen. Of loop door de
gekraakte flat aan de Kolkakkerweg, gekraakt om vluchtelingen een dak boven het hoofd te geven.
Voor de fietstocht komt nog een speciaal boekje met informatie over de kraakpanden in Wageningen en omgeving.

Maandag 24 april: De strijd voor autonomie in Latijns Amerika (20 u, Plejaden)Maandag 24 april: De strijd voor autonomie in Latijns Amerika (20 u, Plejaden)Maandag 24 april: De strijd voor autonomie in Latijns Amerika (20 u, Plejaden)Maandag 24 april: De strijd voor autonomie in Latijns Amerika (20 u, Plejaden)Maandag 24 april: De strijd voor autonomie in Latijns Amerika (20 u, Plejaden)
Presentatie, film en discussie door Grassroots Projects, XminY en Noticias.
Onderwerpen:
- de Zapatistas en de protesten tegen de G8-top in Duitsland,
- Radio Alerta en Noticias,
- vrijhandel en de strijd in Latijns Amerika,
- anarchisme en autonomie.
Minister Bot is bang dat er 'allerlei nieuwe Fidel Castro's' zullen opstaan in Zuid Amerika als Europa 'niet beter de vinger aan de
pols houdt en landen alleen laat zwemmen'. Hij is namelijk bang dat semi-communistische bewegingen de macht zullen grijpen.
Maar zijn het vandaag de dag niet vooral anarchistische groeperingen die actief zijn? Hierover zal een discussie plaatsvinden en
aan de hand van de uitkomsten kunnen we het hebben over wat voor rol we kunnen spelen in deze ontwikkeling.
Meer info: www.grassrootsprojects.com; www.xminy.nl; www.noticias.nl

Dinsdag 25 april: Anarchisme en gezondheidszorg (20 u, Lawickse Allee 13)Dinsdag 25 april: Anarchisme en gezondheidszorg (20 u, Lawickse Allee 13)Dinsdag 25 april: Anarchisme en gezondheidszorg (20 u, Lawickse Allee 13)Dinsdag 25 april: Anarchisme en gezondheidszorg (20 u, Lawickse Allee 13)Dinsdag 25 april: Anarchisme en gezondheidszorg (20 u, Lawickse Allee 13)
Je hoort het steeds vaker; 'de' gezondsheidszorg wordt te duur. Het aanbod op de gezondheidszorgmarkt staat echter nauwelijks
ter discussie, laat staan dat we als samenleving beslissen welk aanbod er is. En dus duiken er in dit liberale ideaal telkens
nieuwe technologieën en apparaten op, die als weldaad voor de mensheid worden aangeprezen. De individuele patiënt die
naar de dokter wil, wordt echter in toenemende mate afgeschilderd als een overconsumeerder van (dure) zorg.  Op dit moment
is het geloof in de maakbaarheid van het individu dominant. Hierdoor horen we steeds vaker uitspraken zoals het nemen van
eigen verantwoordelijkheid. De verzekeraar wil je straffen als je te veel eet, drinkt of rookt.  Individuen krijgen steeds meer plichten,
en de samenleving juist minder. Anarchisme is gebaseerd op zowel eigen verantwoordelijkheid nemen als op solidariteit.
Liberalisme gelooft in de vrije markt en de eigen verantwoordelijkheid. Een debat tussen twee stromingen. Met Jan Verhaegh van
de Clientenraad GGZ Limburg, Werkplaats Biopolitiek, een 'do it yourself' gezondheidsactivist en een liberaal.
Meer info: www.biopolitiek.nl

Ook dinsdag 25: POok dinsdag 25: POok dinsdag 25: POok dinsdag 25: POok dinsdag 25: Psychologie en anarchismesychologie en anarchismesychologie en anarchismesychologie en anarchismesychologie en anarchisme,,,,,     lllllezing door Menno Sijtsmaezing door Menno Sijtsmaezing door Menno Sijtsmaezing door Menno Sijtsmaezing door Menno Sijtsma     (20 u, Plejaden)(20 u, Plejaden)(20 u, Plejaden)(20 u, Plejaden)(20 u, Plejaden)
De meeste mensen veroorzaken tamelijk grote problemen, door bv. geregeld te reizen per vliegtuig en auto of door bij een
kapitalistisch bedrijf te werken. Meestal ziet iemand die (een ander) schaadt dit zelf echter niet zo, of denkt niet anders te
kunnen. De meeste mensen stoppen op deze en andere manieren vrij veel wensen weg. Vaak proberen mensen weggestopte
wensen onderbewust te compenseren. Kleren en auto’s kopen dus, of juist zich zó uitsloven voor anderen dat dit ten koste gaat
van zichzelf. Het resultaat is onveranderlijk: mensen die zichzelf of anderen (laten) inpakken. Anarchistische psychologie houdt
in dat dit anders kan. De meest eerlijke manier van leven is om alle wensen volop te erkennen, en vervolgens ongeremd na te
streven – mits ze volkomen onschadelijk zijn. Hierover gaat deze bijeenkomst. Hierbij wordt oa. biochemie in de hersenen
verbonden met wereldwijde maatschappelijke processen. Menno Sijtsma werkt aan enkele anarchistische projecten, waaronder
het uitwerken van een anarchistische psychologie. Meer informatie: www.antenna.nl/zin

WWWWWoensdag 26 april: Eten door Foensdag 26 april: Eten door Foensdag 26 april: Eten door Foensdag 26 april: Eten door Foensdag 26 april: Eten door Food Not Bombs (18 u, Lood Not Bombs (18 u, Lood Not Bombs (18 u, Lood Not Bombs (18 u, Lood Not Bombs (18 u, Lawickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)
Food Not Bombs is een beweging, die voedseloverschotten ophaalt bij markten en winkels, en er voedzame maaltijden van
bereidt. Het is een aktievorm, om te laten zien dat er veel voedsel wordt weggegooid, dat nog prima gebruikt kan worden.
Daarnaast is het een sociale ontmoetingsplaats op straat, waar mensen tijdens het nuttigen van het gratis eten, met elkaar in
gesprek raken. In Wageningen is er een Food Not Bombs groep, die elke 3e zaterdag van de maand op de Markt staat. Food
Not Bombs Wageningen bereidt speciaal voor het anarchismefestival een maaltijd.
Bij het eten worden filmpjes vertoond van Food Not Bombs axies.
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en: Movieen: Movieen: Movieen: Movieen: Movie-----WWWWW, De Dream (1985) van/met P, De Dream (1985) van/met P, De Dream (1985) van/met P, De Dream (1985) van/met P, De Dream (1985) van/met Pieter Vieter Vieter Vieter Vieter Verhoeff (20.30 u, Lerhoeff (20.30 u, Lerhoeff (20.30 u, Lerhoeff (20.30 u, Lerhoeff (20.30 u, Lawickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)
De film is gebaseerd op de geruchtmakende Hogerhuis-zaak (1895), waarbij de drie broers Hogerhuis, bekende friese socia-
listen, ten onrechte veroordeeld worden. Voor een overval op een boer krijgen ze 6,11 en 12 jaar cel. Bij het proces tegen de
drie broers worden ze op basis van valse verklaringen veroordeeld. Tot het einde toe houden de drie broers Hogerhuis hun
onschuld vol. Maar de rechter houdt vast aan deze zware straffen, ondanks een ontoereikende bewijsvoering. Hij wil daarmee
het opstandige volk intimideren en de socialistische beweging in diskrediet brengen. Meer info: www.ddsw.nl/movie-w
Woensdag 26 april zal regisseur Pieter Verhoeff bij de voorstelling aanwezig zijn om vragen, die de film op roept te beantwoorden.

Donderdag 27 april: film De Dream bij MovieDonderdag 27 april: film De Dream bij MovieDonderdag 27 april: film De Dream bij MovieDonderdag 27 april: film De Dream bij MovieDonderdag 27 april: film De Dream bij Movie-----W (20.30 u, LW (20.30 u, LW (20.30 u, LW (20.30 u, LW (20.30 u, Lawickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)awickse Allee 13)

Ook do 27: Maak zelf je toekomst! VOok do 27: Maak zelf je toekomst! VOok do 27: Maak zelf je toekomst! VOok do 27: Maak zelf je toekomst! VOok do 27: Maak zelf je toekomst! Voor een samenwerkingseconomie (20u, Vreemde Streken)oor een samenwerkingseconomie (20u, Vreemde Streken)oor een samenwerkingseconomie (20u, Vreemde Streken)oor een samenwerkingseconomie (20u, Vreemde Streken)oor een samenwerkingseconomie (20u, Vreemde Streken)
Vereniging Solidair is een samenwerkingsverband van een vijftigtal woonverenigingen, bedrijfjes en non-profit organisaties. Het
bundelen van krachten, wederzijdse ondersteuning, solidariteit en het creëren van een maatschappelijke meerwaarde is wat ons
bindt, niet het maken van grote winsten en elkaar beconcurreren. Al dertig jaar zijn we bezig om in de praktijk te laten zien dat
het anders kan en dat door samen te werken je ook daadwerkelijk iets kunt bereiken. Wat doen we dan zoal? Door het samen-
brengen van geld en kennis ondersteunen we startende bedrijfjes en organisaties bij de start of als het tijdelijk even niet zo goed
gaat. Dit kan zijn door het verstrekken van leningen of begeleiden bij het opstellen van een bedrijfsplan. Daarnaast is er vanuit
Solidair een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezet en wordt via een zelfwerkzaamheidplan een verbouwing mogelijk
gemaakt. Van samenwerking is sprake wanneer er een wederzijdse input is, wanneer projecten steun hebben genoten bij
Solidair kunnen zij vervolgens een bijdrage leveren aan het samenwerkingsverband waarmee weer nieuwe projecten worden
gerealiseerd. Een voorbeeld van een startend bedrijf, dat door Solidair is ondersteund is Vreemde Streken uit Wageningen.
Hiernaast wordt vanuit Solidair ondersteuning geboden aan groepen die in deze maatschappij worden uitgesloten, zoals het
door Solidair aangekocht opvanghuis voor vrouwen zonder papieren Fanga Musow in Utrecht. Meer info: www.solidair.nl

Vrijdag 28 april: Café PVrijdag 28 april: Café PVrijdag 28 april: Café PVrijdag 28 april: Café PVrijdag 28 april: Café Pardon, thema: IDardon, thema: IDardon, thema: IDardon, thema: IDardon, thema: ID-plicht Nee! (20 u, W-plicht Nee! (20 u, W-plicht Nee! (20 u, W-plicht Nee! (20 u, W-plicht Nee! (20 u, Wijkcentrum De Nude)ijkcentrum De Nude)ijkcentrum De Nude)ijkcentrum De Nude)ijkcentrum De Nude)
Café Pardon is een initiatief dat is ontstaan vanuit Van Harte Pardon Wageningen. Het is een plek waar vluchtelingen en niet-
vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten en waar thema-avonden worden gehouden. Er is veel onwetendheid over vluchtelingen.
De thema-avonden zijn bedoeld om mensen beter te informeren en hen te confronteren met het uitzettingsbeleid van de
Nederlandse overheid. We zijn nu meer dan een jaar bezig met het organiseren van het café en het is gebleken dat het een
constante en bindende factor was (en is) in de strijd tegen het Nederlandse uitzettingsbeleid. De avonden worden goed bezocht.
Café Pardon is elke 4e (niet altijd de laatste!) vrijdag van de maand, van 20-24 uur. Meer info: www.vanhartepardonwageningen.nl
Deze keer is er een spreker van de bond van ID-weigeraars. Sinds 1 januari 2006 is in Nederland de 'aangescherpte wet op
de indentificatieplicht' van kracht. Die betekent feitelijk dat iedereen boven de 14 niet meer de straat op mag zonder geldig ID.
Want als een 'daartoe bevoegde ambtenaar' iemand van een strafbaar feit verdenkt, mag hij deze vragen om zich te identifi-
ceren. Kan of wil hij/zij dat niet, dan mag degene gearresteerd worden en beboet worden (ter geruststelling; de boete is max
2100 euro). Illegalen die op zo’n manier opgepakt worden zitten vaak lang in vreemdelingendetentie of worden uitgezet. Beboet
werden in 2006 zo’n 70.000 mensen. Om praktisch verzet tegen deze idiote maatregel te ondersteunen, is de Bond van ID-
weigeraars opgericht. Die beveelt haar leden aan om nooitentenimmer mee te werken aan de identificatieplicht. Een eventuele
boete die leden daardoor oplopen, wordt door de Bond vergoed. Als genoeg mensen weigeren mee te
werken aan de wet, halen we 'm onderuit, is de theorie. En de praktijk? website : www.geen-id.nl

Zaterdag 29 april: Opening Vreemde Streken (14-22 u, Conventplein)Zaterdag 29 april: Opening Vreemde Streken (14-22 u, Conventplein)Zaterdag 29 april: Opening Vreemde Streken (14-22 u, Conventplein)Zaterdag 29 april: Opening Vreemde Streken (14-22 u, Conventplein)Zaterdag 29 april: Opening Vreemde Streken (14-22 u, Conventplein)
Vreemde Streken verkoopt bewust, lekker, gezond en betaalbaar eten en drinken dat kan worden afgehaald. Of het nu gaat om
een beker koffie, belegde broodjes zoals falafel, zoete of hartige taarten, soepen, salades, (verse) sappen, meeneemmaaltijden
of kleine warme en koude hapjes, de ingrediënten zijn voornamelijk biologisch en afkomstig uit de streek. Als het van ver komt
is het eveneens biologisch en/of eerlijke handel. Het eten is hoofdzakelijk versbereid en vegetarisch. Ook is er eten speciaal
voor veganisten. En er wordt rekening gehouden met het seizoen. Tevens verzorgt Vreemde Streken catering op bijna elke
gewenste locatie eventueel met een traditionele Marokkaanse koningstent, ingericht met tapijten, lage houten krukjes en tafels
van koperen dienbladen. In de zomermaanden kan je bij Vreemde Streken terecht voor gevulde picknickmanden en in de winter
voor gevulde hooikistjes. Verder verkoopt Vreemde Streken delicatessen uit de streek en originele en duurzame kookcadeau-artikelen.
Vreemde Streken is als onderneming aangesloten bij Vereniging Solidair omdat ze voor een solidaire economie is en
economische belangen niet boven menselijke belangen stelt en streeft naar een duurzame omgang met de natuur.
Van 14 tot 19 uur is er een podium met veel muziek op het Conventplein, ism Café ‘t Gat en Café De Zaaier.

Zaterdagavond: Benefiet voor nutsvoorzieningen in de Draaikolk (21 u, WZaterdagavond: Benefiet voor nutsvoorzieningen in de Draaikolk (21 u, WZaterdagavond: Benefiet voor nutsvoorzieningen in de Draaikolk (21 u, WZaterdagavond: Benefiet voor nutsvoorzieningen in de Draaikolk (21 u, WZaterdagavond: Benefiet voor nutsvoorzieningen in de Draaikolk (21 u, Wilde Wilde Wilde Wilde Wilde Wereld)ereld)ereld)ereld)ereld)
De Draaikolk, een flat met 17 appartementen aan de Kolkakkerweg, is in januari 2006 gekraakt om onderdak te bieden aan
uitgeprocedeerde vluchtelingen.  De enige hindernis om echt te beginnen is het geld om gas, water en electriciteit aan te
sluiten. Een deel daarvan willen we vanavond bij elkaar krijgen, tijdens de 30+ disco avond in de Wilde Wereld. Entree 3 euro.

Met een optreden van Grassmoawer 14Met een optreden van Grassmoawer 14Met een optreden van Grassmoawer 14Met een optreden van Grassmoawer 14Met een optreden van Grassmoawer 14
Wagenings alom bekende tuinmannenclub ditmaal getransformeerd tot een veeg orkestje om de avond mee te beginnen.
Oftewel hoe anarchistisch kan een accordeon, klarinet, bas en een gitaar zijn. Niet, als je het mij vraagt, maar misschien
bestaan er nog wel (tuin)kabouters.
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Plaatsen waar aktiviteiten plaats vindenPlaatsen waar aktiviteiten plaats vindenPlaatsen waar aktiviteiten plaats vindenPlaatsen waar aktiviteiten plaats vindenPlaatsen waar aktiviteiten plaats vinden: (nummers corresponderen met nummers op kaart)
1. Kolkakkerweg (4 t/m 36), gekraakte flat 6. Filmhuis Movie W - Lawickse Allee 13
2. Mierenbosch, gekraakt terrein, Geertjesweg 136 7. Vreemde Streken, 1e Kloostersteeg 3
3. Bevrijdingsstraat 21, gekraakt bovenhuis 8. Wijkcentrum De Nude, Kortestraat 2
4. Plejaden, Herenstraat 31 9.  Wilde Wereld - Burgtstraat 1
5. Studium Generale - Lawickse Allee 13 10. Café ‘t Gat, Herenstraat 35
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Vervolg PROGRAMMA

Zondag 30 april: VZondag 30 april: VZondag 30 april: VZondag 30 april: VZondag 30 april: Vermaak/kinderprogramma (14-17 u, Vreemde Streken)ermaak/kinderprogramma (14-17 u, Vreemde Streken)ermaak/kinderprogramma (14-17 u, Vreemde Streken)ermaak/kinderprogramma (14-17 u, Vreemde Streken)ermaak/kinderprogramma (14-17 u, Vreemde Streken)
Spelletjes, acrobatieken, poppenkast, picknickmanden, t-shirt drukken en nog veel meer.
Wil je een act inbrengen? Mail ons anarchismefestival@infocentrumwageningen.nl

Als slot: Natuurwandeling, van 14.30 -16 uAls slot: Natuurwandeling, van 14.30 -16 uAls slot: Natuurwandeling, van 14.30 -16 uAls slot: Natuurwandeling, van 14.30 -16 uAls slot: Natuurwandeling, van 14.30 -16 u
Ooit geweten dat de stad veel bijzondere natuur kent? En dat een deel ervan gewoon tussen de stoeptegels
leeft? Lijkt het je leuk om op een spannende manier deze kleine en grote wereld te ontdekken?
Kom dan mee doen! We kijken in de goot, maar ook in de uiterwaarden, de grote goot. We zoeken naar
sporen van dieren in de stad en bij de rivier. Op een actieve en speelse wijze ontdekken we de natuur van
Wageningen. Met een gids van Stichting Paardebloem. De tocht is voor kinderen en volwassenen en vertrekt
vanaf Vreemde Streken. Max aantal deelnemers: 25. Geef je dus op: zin@antenna.nl.
Meer info: www.paardebloem.org

Maandag 1 mei: Debat over arbeid (20 u, café ‘t Gat)Maandag 1 mei: Debat over arbeid (20 u, café ‘t Gat)Maandag 1 mei: Debat over arbeid (20 u, café ‘t Gat)Maandag 1 mei: Debat over arbeid (20 u, café ‘t Gat)Maandag 1 mei: Debat over arbeid (20 u, café ‘t Gat)
De laatste jaren wordt veel druk uitgeoefend om 40 uur (of meer) per week te werken (veelal voor hetzelfde
geld). Ook werkt men steeds meer via uitzendbureaus em in flexarbeid: tijdelijk of parttime.
Hierdoor hebben mensen nog minder invloed op het eigen werk.
Werken is vooral geld verdienen. Uitkeringen, subsidies voor ideële
organisaties en gesubsideerde arbeid zijn bijna afgeschaft.
Slechte ontwikkelingen vinden wij. Hoe kan het dan anders?
Daar willen we het over hebben op maandag 1 mei.
In het forum zitten mensen die anders werken en mensen die vinden dat werk
helemaal anders georganiseerd zou moeten zijn.
Er is een inleiding door iemand van De Verandering met daarna een
(panel)discussie met Emmaus Wageningen, Meldpunt Vrijwilligerswerk
Wageningen, Vrije Arbeidskeuze en De Verandering.
De 1mei viering wordt muzikaal ondersteund door het Amsterdamse strijdkoor
Radicale Vocalen en er zijn twee columns van John Heemskerk (SP).
In samenwerking met De Verandering en SP Wageningen.


