
Zondag: 11.15 reflectie van Patricia Kaersen-
hout op haar werk

Patricia Kaersenhout werd geboren in Den Helder als 
dochter van Surinaamse ouders. Met haar kunst onder-
zoekt ze haar Surinaamse achtergrond in relatie tot het 
opgroeien binnen een Westerse cultuur.

De politieke draad in het werk van Patricia stelt vra-
gen over de Afrikaanse diaspora bewegingen en haar 
relatie tot feminisme, seksualiteit, racisme en de ges-
chiedenis van slavernij. ‘Als een kunstenaar, ben ik in 
een constante staat van worden’, schrijft ze zelf.

Patricia spreekt samen met Karwan Fatah Black in de 
bijeenkomst ‘Dekoloniseer de geest’. Patricia Kaersenhout
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Zondag 14.15 performance in centrale hal

Sylé van Olst is beeldend kunstenaar, dichter en per-
formance artist. In haar werk onderzoekt ze excessen 
van de geest en van menselijk gedrag. Daarbij wordt ze 
onder andere geïnspireerd door feministische ideeën. 
Met haar performance op het Marxisme Festival wil 
zij vragen opwerpen rondom de thematiek van institu-
tionele oppressie en bevrijding. De verwachtingen die 
de samenleving op haar projecteert als kunstenaar en 
jonge vrouw.

In eerdere performances is ze herhaaldelijk bloot-
gesteld geweest aan seksistisch en grensoverschrij-
dend gedrag van mannelijke en soms ook vrouwelijke 
toeschouwers. Als reactie daarop geeft ze tijdens 
het festival een performance waarin zij de categorie 
‘vrouw’ op een verrassende of zelfs gruwelijke manier 
onder de loep neemt. 

www.syle.nl

Kunst
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 documentairemaker uit Engeland

 onderzoekster aan Oxford University naar activisme 2.0 in het  
Midden-Oosten 

landelijk coördinator van de Internationale Socialisten, actief binnen 
Comité 21 maart

 documentairemaakster van oa. Sletvrees en Beperkt Houdbaar

Engelse socialist, historicus en schrijver van oa. Sartre’s century

 werkt voor die Linke in de Bondsdag en is actief bij Marx21,  
de zusterorganisatie van de IS in Duitsland

historicus en schrijver van oa. ‘Niet voor God en niet voor het 
Vaderland’ – linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de 
mobilisatie van ’14-‘18

 als onderzoeker naar het Nederlandse slavernijverleden verbonden 
aan het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis en de VU

Tweede Kamerlid voor de SP, woordvoerder op het gebied van Hoger 
Onderwijs en jarenlang zelf docent geweest

 socialist en ontwikkelingseconom, actief in Engeland

 voormalig minister van cultuur van de Black Panther Party 

 lid van de Internationale Socialisten en redacteur van de Socialist

 al meer dan tien jaar actief in de Schilderswijk, ondersteuner 
Vluchthuis en zit namens de Haagse Stadspartij in de raad

 docent aan de Universiteit van Leiden, gepromoveerd op het 
Nederlandse slavernijverleden en al jarenlang actief tegen racisme

 één van de gezichten van de strijd tegen Zwarte Piet en initiatiefnemer 
van het mediaforum Roet in het Eten

 historicus en actief bij de Internationale Socialisten

 radiomaker en hoofdredacteur van de linkse opiniewebsite Joop.nl

studentenactivist van Titanic, was onderdeel van de vijf dagen 
durende bezetting van een deel van de VU in protest tegen de 
bezuinigingen op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen 

 fractiemedewerker van de SP in Brussel, nummer vijf op de lijst voor 
de komende verkiezingen voor het Europees Parlement

lid van het FNV-Ledenparlement namens de sector Zorg en Welzijn van 
de Abvakabo 

 kaderlid bij Unilever en actief in het FNV-Ledenparlement namens 
FNV-Bondgenoten

historica en actief bij de Internationale Socialisten

 voorzitter Nederland Palestina Komitee en onderdeel van de 
Palestina-werkgroep van de Abvakabo-FNV

hoofdredacteur van de Socialist en actief tegen de bezetting van 
Palestina

dichter en als socialist actief bij Sosyalist İşçi, de Turkse 
zusterorganisatie van de IS

socialist en feminist. Auteur van romans en boeken over onder andere 
feminisme en de Israëlische bezetting van Palestina. 

theatermaakster, auteur en betrokken bij verschillende projecten 
tegen racisme, zoals tegen discriminatie op de werkvloer.  

redacteur van de Socialist en betrokken bij de Nederlandse BDS-
actiegroep DocP, Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, jarenlang actief bij 
de brede antiracisme coalitie Nederland Bekent Kleur

filosoof en actief bij de Internationale Socialisten

redacteur van de Socialist en als AOb-lid actief op haar basisschool 

kaderlid bij FNV-Bouw en actief bij de Internationale Socialisten

initiatiefneemster Keti Koti Dialoogtafels en actief binnen  
Comité 21 Maart
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Programma Marxisme festival Zaterdag 3 mei 2014

3.06: boekwinkel Leeslinks + expositie door Patricia Kaersenhout #marxisme

11:00-12:15 15:00-16:15 19:30-21:00

Theaterzaal Wat is er mis met ons 
onderwijs?

The Riots Reframed - race, 
poverty & class

Adelei van der Velden/ Jasper 
van Dijk / Max Jansen

Fahim Alam

3.07 Witte boze mannen – over 
gender, mannelijkheid en 

crisis

Oekraïne: de terugkeer van de 
Koude Oorlog?

Waar komt racisme vandaan? 1914: socialists in opposition 
during WW1

Anja Meulenbelt Max van Lingen Pepijn Brandon Ian Birchall / Ron Blom

3.08 Is de crisis in de eurozone 
voorbij?

Voor of tegen Brussel - 
socialisten over de eurozone

 

Ewout van den Berg Freek Blauwhof / 
Niels Jongerius

2.03 One year after Gezi: Islam, 
Conservatism and Change in 

Turkey

Muziekzaal:

Sletvrees

Roni Margulies Anja Meulenbelt in gesprek met 
Sunny Bergman

12:45- 14:00 16:45-18:00

Van Zwarte Piet tot de Bosman-
wet: perspectieven in de strijd 

tegen racisme

Quinsy Gario / Anousha Nzume / 
Karwan Fatah-Black

Oekraïne: de terugkeer van de 
Koude Oorlog?

Max van Lingen

NSA, Snowden en Wikileaks: 
kunnen we Big Brother stoppen?

Miriyam Aouragh //

Wie was Rosa Luxemburg?

Mona Dohle

The politics of the Black 
Panther party + 15 min uitloop

Emory Douglas

De wortels van vrouwen-
onderdrukking

 Angela Ettema

Waarom blijft de 
sociaaldemocratie bestaan?

Rob Gerretsen

Waar staat de Syrische 
revolutie?

Miriyam Aouragh
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Programma Marxisme festival Zondag 4 mei 2014

Performance Sylé van Olst, 14.15-14:45 in de centrale hal
3.06: boekwinkel Leeslinks + expositie door Patricia Kaersenhout

11:15-12:30 15:00-16:15

Muziekzaal De opkomst van Wilders en 
extreemrechts in Europa

Fatima Faid / Mohamed Rabbae / 
Ewout vd Berg

3.07 Hoe stoppen we de bezuinigingen?
Feminisme in de 21e eeuw

Jeroen van der Starre  Mercedes Zandwijken /  
Renate Klinkenberg

3.08 Dekoloniseer de geest Is 2014 het jaar van de BDS-
campagne?

De politiek van 
Anton de Kom

Karwan  
Fatah-Black

Een reflectie 
van Patricia 

Kaersenhout op 
haar werk

Wim Lankamp / Janneke Prins

2.03 The relevance of Lenin today The Kurdish Question and Other 
Minorities in Turkey

Ian Birchall Roni Margulies

             

16:30-17:30

Slotrally

Emory Douglas, Ron Margulies, 
Fatima Faid, Fatma Kiymazaslan, 

Max van Lingen

13:00-14:15

Art & revolution

Emory Douglas

Kunnen linkse media de dominantie van 
rechts doorbreken?

Francisco van Jole / 
Max van Lingen

Organiseren op de neoliberale werkplek

Atse de Vries / Patrick van Klink

Waarom het Kapitaal lezen?

Pepijn Brandon



#marxisme

Avondprogramma zaterdag:
bijeenkomsten van 19.30 tot 21.00

The riots reframed – class, poverty and 
racism

Fahim Alam werd opgepakt tijdens de rellen in 
Engeland bijna twee jaar geleden. Toen hij vrij kwam 
maakte hij Riots Reframed, een documentaire over de 
achtergrond van de rellen. Hierin komen veel verschil-
lende onderwerpen aan bod: van armoede en werk-
loosheid tot de rol van de politie en racisme. Na afloop 
is het mogelijk met de regisseur in discussie te gaan 
over zijn film.

Sletvrees en de strijd tegen seksisme

De strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrou-
wen is nog lang niet gewonnen. Vrouwen verdienen 
in Nederland gemiddeld 17,6% minder dan manneli-
jke collega’s en worden vaak neergezet om hoe ze 
eruit zien, in plaats van om wat ze doen. Socialist en 
feminist Anja Meulenbelt interviewt in de Muziekzaal 
Sunny Bergman over haar film en boek Sletvrees.

Socialists in opposition to World War 1
Allen zijn om zaterdag 19.30 – 21.00

It is hundred years since the beginning of world war 
one, and the support for the war from socialists in the 
German parliament. More than 9 million people were 
killed during the war. While the Netherlands stayed 
neutral during the war it was still seriously affected. 
Historians Ian Birchall and Ron Blom will show that it 
was also a history of smaller and larger acts of resis-
tance through Europe.
 

Bijeenkomsten overdag:
bijeenkomsten van 11.15 tot 16.15

Zaterdag: Waar komt racisme vandaan? 
15.00-16.15

Door de strijd tegen Zwarte Piet is het afgelopen half 
jaar eindelijk de discussie over racisme in Nederland 
doorgebroken. Elk racistische incident waar eerder 
niet over werd bericht, wordt nu wel opgepikt. Steeds 
meer mensen zijn zich ervan bewust dat er sprake is 
van institutioneel racisme en dat racisme voor veel 
mensen in Nederland een alledaagse ervaring is. In 
deze bijeenkomst spreekt onderzoeker aan de VU en 
lid van de IS, Pepijn Brandon, over de wortels van rac-
isme en vragen zoals: zijn we allemaal racistisch en 
wie profiteert er van racisme? 

Zondag: De strijd tegen Wilders en de 
opkomst van extreemrechts in Europa
11.15 – 12.30

De afgelopen maanden liepen duizenden mensen mee 
in de demonstratie tegen racisme of deden aangifte 
tegen Wilders wegens haatzaaien. Politici en de media 
geven eindelijk weerwoord tegen Wilders, maar het 
racisme is ondertussen diepgeworteld en wordt even-
goed gebruikt door andere politieke partijen. Fatima 
Faid, Mohamed Rabbae en Ewout van den Berg zullen 
het hebben over de gevolgen van Wilders’ ideeën, zijn 
Europese coalitie van de haat en strategie voor verzet.

Hele weekend: boekhandel 
Leeslinks

Tijdens het Marxisme Festival 
biedt boekhandel LeesLinks een 
grote collectie boeken te koop 
aan – van marxistische klass-
iekers en tweedehandsboeken tot 
nieuwe bestsellers. Ook worden 
shirts, posters en andere artike-
len verkocht. Lokaal: 3.06

Over de Internationale 
Socialisten

Word actief bij de IS en help met 
het verkopen van de krant en het 
organiseren van bijeenkomsten en 
acties! Je kunt ons ook steunen 
door een abonnement te nemen 
op onze krant, de Socialist, of 
donateur te worden voor een vast 
bedrag per maand.

Bijeenkomsten Marxisme Festival 2014 uitgelicht


