
INTRODUCTIE

Hallo,

Dit is de eerste editie van deze anarcha-feministische nieuwsbrief. Het is nog een 
beetje zoeken naar wat we er mee willen doen en zeggen. Het idee is om zowel lokaal 
als internationaal nieuws te brengen, de feministische beweging anarchistischer 
te maken en de anarchistische beweging feministischer en te berichten over wat er 
gebeurt in deze werelden. Met Vrouwendag in aantocht leek dat wel een goede start-
datum/deadline voor het eerste nummer! 

Veel leesplezier en DIY! 

de reDAXIE

AGENDA

benefiet regionale bomspottinggroep Hasselt:
zaterdag 15 maart vanaf 14u
Helipoststraat 43A, Hasselt
volxfeest met optredens, volxkeuken, workshops, etc
www.geocities.com/actie_hasselt www.vredesactie.be

actietrainingsweekend: 
eerste weekend van mei?
in De Noodzaak, Gerard Willemotlaan, Gent
inschrijven via acmw.info@gmail.com

Transformer (queer festival): 
4-12 april 
in Salle RTT, 194 rue de Molenbeek, Brussel
workshops, films, performances, muziek, actie, kunst...
www.electrastar.be
queerbxl@gmail.com

Down To Earth: 
skill-sharing weekend for system shifters
25, 26, 27 april
in Chevron
http://systemshifters.blogspot.com/
downtoearth@collectifs.net

Ladyfest (internationaal DIY-feministisch festival): 
in Brussel (18 april), Luik (19 april), Amsterdam (26-
28 sept) en veel andere plaatsen
www.myspace.com/ladyfesteurope

Feministisch Café Poppesnor: maandelijkse infoavonden:
iedere 2de dinsdag van de maand om 20u: 
in ‘t Werkhuys, in Antwerpen
De komende maanden komen de volgende onderwerpen aan 
bod: religie (11 maart), porno (8 april), ziekte (13 
mei) en natuur/cultuur (10 juni). 
www.feminisme.be/fcpoppesnor

Queer Kafees:
in Gent 
www.queerilla.be

volxkeuken Tabasta:
elke woensdag vanaf 18u 
(kom vroeger als je mee wil koken!)
Helipoststraat 43A, Hasselt

Riot Grrrl collectief vergaderingen en activiteiten... 
contacteer ons!

CONTACTGEGEVENS 
(nieuwsbrief & Riot Grrrl collectief)

website: http://www.geocities.com/rgcollectief
e-mail: genderriot@hotmail.com
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OPROEP 1 MEI: DAG VAN DE ANARCHIE

Met het 1-meikollektief bestaande uit verschillende 
anarchistische organisaties hebben we besloten om 1 
mei als dag van de anarchie uit te roepen. Concreet 
wil dit zeggen dat we die dag een ‘Reclaim the 
Streets’ doorheen de Gentse straten willen houden. 
Bij de ontbinding is er voor eenieder de mogelijk-
heid om de praktijk van al dat anarchistisch beter 
te leren uitvoeren/kennen/ervaren/ aanschouwen/
proeven/dragen/doen/,... Hiervoor hebben we wel de 
hulp nodig van allerlei groepen en individuen om 
hun eigen ‘anarchisties ding’ die dag waar te maken. 
Kortom, wij zorgen voor de accommodatie, jullie 
voor de inhoud. Contacteer anarchistischkollektief@
yahoo.com voor meer info of ter bevestiging van 
deelname.
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ALGEMENE INFO

verschijnt normaal 
gezien een paar x per 
jaar

dit nummer is gemaakt 
door enkele indi-
viduen van het Riot 
Grrrl Collectief uit 
Hasselt

inhoudelijke bijdra-
gen steeds welkom!



BOEKENRECENSIES

Riot Grrrl: revolution girl-style now!
uitg.: black dog publishing
Dit boek over de riot grrrl beweging 
licht vooral de gebeurtenissen in Enge-
land, maar ook van daar buiten toe. De 
hoofdstukken zijn geschreven door grrrls 
die zelf actief zijn/waren en dus ken-
nis uit eerste hand hebben. Ze schrijven 
over de geschiedenis van riot grrrl,  
activisme, zines, muziek en kunst. Het 
boek belicht dus meerdere facetten van 
riot grrrl. Achterin is een lijst van 
zines, bands, distros, organisaties en 
andere projecten en een tijdslijn bij-
gevoegd. 

Knit Knit: profiles + projects from knit-
ting’s new wave
door: Sabrina Gschwandtner
uitg.: Stewart, Tabori & Chang
Er verschijnen de laatste tijd redelijk 
veel boeken over handwerk, wat crafty 
grrrl & boiz zoals wij zeer leuk vin-
den. Knit Knit laat zien dat breien op 
allerlei manieren kan gebruikt worden, 
niet alleen om sjaals of truien te maken 
(en dus jezelf te voorzien van kleding 
onafhankelijk van de mode-industrie). Er 
zijn breisters die zines over handwerk 
schrijven of gebreide kunstwerken maken 
en je kan zelfs brei-acties doen! Check 
bijvoorbeeld “Knitta Please”.  

WAT BETEKENT RIOT GRRRL VOOR MIJ?

In de naam ‘Riot Grrrl’ zit al actie en woede ingegrepen. Riot 
--> actie; Grrrr --> woede.
Het collectief staat dan ook voor krachtfeminisme. Geen ge-
zeur, geen slachtofferrollen, maar strijden!

Met de Amerikaanse Riot Grrrl-beweging van de jaren negentig 
in het achterhoofd heeft een groep mensen; bestaande uit jon-
gens en meisjes, mannen en vrouwen met een verschillende of 
gelijklopende achtergrond en levenswijze; zich hier in het 
Hasseltse verzameld om zich in te zetten voor één gemeenschap-
pelijk doel: gelijkheid!
We zijn ons bewust van de macht die elk van ons heeft en 
bundelen die graag voor dit gemeenschappelijk streven.

Ook het DIY (Do It Yourself) aspect is zeer belangrijk. In 
deze verdorven, op winst belustte maatschappij waar perfectie 
hoog aangeschreven wordt en overconsumptie als positief wordt 
beschouwd voor de groeiende economie, zeggen wij: STOP!
We doen het zelf! Ieder doet waar die zin in heeft, muziek, 
kunst, zelf kledij maken, maandverbanden… Hierrond organiseren 
we dan zelf workshops, optredens, tentoonstellingen…
Zonder winstbejag en liefst zo diervriendelijk en milieubewust 
mogelijk. 
De picknicks, het eten voor de artiesten of tussen de workshops 
door is ook steeds veganistisch.

Al worden er serieuze kwesties aangekaart, de acties moeten 
niet doodernstig of schrijnend zijn. Met een ludieke aanpak 
bereik je dikwijls meer mensen… 
Hierbij denk ik aan de ‘Riot Not Diet’-betoging van 29 mei 2004 
(tegen het heersende schoonheidsideaal en de daarbijhorende 
plastisch chirurgische ingrepen en aankoop van dieronvriende-
lijke make-up) waarbij we zelf pompons hadden gemaakt en met 
cheerleaderteksten en de nodige ambiance door het centrum van 
Hasselt trokken om de mensen wakker te schudden! 

Riot Grrrl Hasselt bevat een leuke mix van mensen, allemaal 
zeer open-minded en ECHT, iedereen straalt uit waar die voor 
staat, eerlijkheid, gelijkheid… Iedereen is welkom.
Toch is niet de goede sfeer binnen de groep het belangrijkste, 
het belangrijkste is het vechten voor onze rechten! 

Kim

DIY + FEMINISME =

Riot Grrrl Collectief is een DIY-feministische actiegroep uit 
Hasselt. We willen ruimte creëren voor creativiteit en actie en 
werken aan een wereld met (gender)gelijkheid en -vrijheid. 

Het RG Collectief heeft in de voorbije jaren enkele activiteiten 
en acties georganiseerd zoals een dag tegen schoonheidsidealen, 
tentoonstellingen, workshops, stickeracties...

Onze huidige plannen staan open voor suggesties 
en samenwerking!

WEBSITES

www.geocities.com/riotgrrrleurope (Riot Grrrl in europe) 
www.grrrlriot.cjb.net (Riot Grrrl in belgië etc) 
www.grrrlzines.net (zines door grrrls, ladies en transgenders)
groups.yahoo.com/group/mujereslibres/ (Mujeres Libres mailinglist)
groups.yahoo.com/group/anarchafeministeurope/ (europese anarcha-
feministische mailinglist)
www.demadam.be (vrouwencentrum in Hasselt)
www.rosadoc.be (feministische bibliotheek en archief in Brussel)
home.scarlet.be/famweb/ (FAM, feministisch anarchistische meiden, 
niet meer actief)
www.avfselfdefence.co.uk/ (feministische zelfverdediging)
www.phillyspissed.net (seksueel misbruik in radicale groepen)
www.anarcha.org (anarcha-feministische info)
www.geocities.com/actie_hasselt (actie in Hasselt)
www.anarchie.be (anarchisme in belgië)

INTERNATIONALE VROUWENDAG?
het ontstaan van vrouwendag: 

Op 8 maart 1908 gingen vrouwen uit de 
kleding- en textielindustrie in New 
York in staking om te strijden voor een 
8-urige werkdag, betere arbeidsomstan-
digheden en kiesrecht voor vrouwen. Een 
jaar later werd voor de eerste keer een 
vrouwendag georganiseerd in Amerika ter 
herinnering aan die opstand. Tijdens een 
internationale socialistische vrouwen-
conferentie in Kopenhagen in 1910 werd 
besloten elk jaar een Internationale 
Vrouwendag te organiseren. De jaren 
daarop werden in steeds meer landen 
demonstraties en vergaderingen gehouden 
op 8 maart. 
Op 8 maart 1917 kwamen de vrouwen van 
Sint-Petersburg (rusland) op straat te-
gen de slechte arbeidsomstandigheden, de 
oorlog en het voedseltekort. De staking 
groeide uit tot een algemene werkstaking 
en was de voorbode voor de Russische 
maartrevolutie. Nadien werd 8 maart in 
veel socialistische/communistische lan-
den een officiële feestdag. 
In de tweede feministische golf (jaren 
‘70) was er opnieuw belangstelling voor 
de symbolische dag. In 1978 werd 8 maart 
door de verenigde naties als feestdag 
erkend. Daarnaast wordt er in vlaanderen 
sinds 1972 een tweede Vrouwendag op 11 
november gevierd. Dit jaar zijn er o.a. 
in Brussel een riot grrrl picknick en 
acties gepland op 8 maart. Happy Women’s 
Day!

gebaseerd op: www.rosadoc.be


