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Beweging #5
De AGN in beweging
Aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteren 
we een nieuwe inBeweging. De vijfde editie van 
deze nieuwsbrief van de AGN staat in het teken van 
school en studeren. Met deze nieuwsbrief willen we 
informeren en vooral ook inspireren. Kijk vooral ook op 
onze website voor oudere edities. 

De Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) bestaat 
nu vier jaar. We hebben in die jaren verschillende 
activiteiten opgezet en zijn ook in vorm geëvolueerd. 

Waar we begonnen als een soort discussie en 
studiegroep, zijn we langzamerhand ook een meer 
openbare rol gaan spelen.
 
Activisten van de AGN zijn betrokken geweest bij de 
organisatie van de anti-kapitalistische 1-meivieringen 
in Nederland. Daarnaast zijn we aanwezig geweest 
bij acties en demonstraties tegen de bezuinigingen 
op het onderwijs en tegen sociale afbraak, stonden 
we aan de kant van schoonmakers in hun strijd voor 
betere arbeidsvoorwaarden en een hoger loon, en 
hebben actiegevoerd tegen de verkiezingen (en voor de 
anarchie).

STUDENTENSPECIAL!

Nieuwsbrief van de Anarchistische Groep Nijmegen



We proberen met aanwezigheid 
van posters in het straatbeeld en 
leesmateriaal in je hand, bij te 
dragen aan de verspreiding van 
anarchistische ideeën. Dit doen we 
onder andere met een boekenstand 
en door onze betrokkenheid bij het 
opzetten van een anarchistische 
bibliotheek in Nijmegen (De Zwarte 
Uil). Daarnaast hebben we een 
aantal brochures ontwikkeld voor 
beginnend activisten om jezelf te 
wapenen tegen repressie1 en we 
brengen eens in de zoveel tijd een 
nieuwsbrief uit onder de naam 
inBeweging, waarvan je nu een 
exemplaar in je handen hebt.

Neo-liberale 
denken in het 
onderwijs

Het Neo-liberale denken is het 
dominante discours in de samen-
leving en heeft ook zijn plek 
veroverd in het onderwijs. Onder-
wijsinstellingen zijn veranderd in 
leerfabrieken waar de nadruk ligt 
op efficiëntie en productiviteit. 
Studeren wordt niet meer zozeer 
gezien als zelfontplooiing, waar de 
student zich op zowel persoonlijk 
als maatschappelijk vlak ontwikkelt. 
Studies zijn verworden tot een pro-
duct met als voornaamste functie de 
student klaar te stomen voor de 
arbeidsmark en zo het kapitalis-
tische systeem.  

ontbreekt. Dit heeft tot resultaat dat 
studenten zich in mindere mate 
intellectueel ontwikkelen.  

Deze gecreëerde sfeer heeft voor zo-
wel student als de samenleving geen 
positieve uitwerking. Het onderwijs-
systeem heeft als doel studenten te 
kneden naar de maatstaaf van de 
samenleving. Onbewust schrijft het 
onderwijssysteem voor hoe wij als 
studenten, scholieren en docenten 
ons moeten verhouden tot bepaalde 
machtsstructuren in de samen-
leving. Neem bijvoorbeeld het dui-
delijke hiërarchische onderscheid 
tussen docent en student maar ook 
het bestraffen van fouten en afwij-
kend gedrag. De bestaande machts-
structuren en instituties worden in 
het huidige onderwijssysteem niet 
in twijfel getrokken waardoor deze 
genormaliseerd worden. Volgens 
Michel Foucault, een filosoof die 
veel geschreven heeft over het con-

in Turkije rondom Taksim, de 
migrantenstrijd, arbeid en inkomen, 
een filosofisch debat met Noam 
Chomsky en Michel Foucault en 
een discussie over kapitalisme en 
antikapitalisme.
Jaarlijks hebben we een 
anarchistisch filmfestival en 
organiseren we eens in de zoveel 
tijd een dansavond om geld op te 
halen voor toekomstige acties en 
campagnes.

Kortom, Nijmegen staat niet stil!

Dit is hetgeen wat mij het meeste 
opviel toen ik begon met studeren. 
De nadruk ligt op het behalen van 
targets, oftewel studiepunten, waar-
bij het voornamelijk gaat om het 
reproduceren van de opgelegde stof. 
Maatregelen als het bindend nega-
tief studieadvies (BSA) houden de 
druk op het studeren, waardoor er 
weinig tijd overblijft voor een eigen 
invulling.

Doordat wij als studenten bepaalde 
targets moeten halen –mocht je 
deze niet halen dan moet je stoppen 
– houden wij weinig tijd over om 
ons bijvoorbeeld actief in te zetten 
voor sociale projecten, extra vak-
ken te volgen of om daadwerkelijk 
diep in de stof te duiken. Dit heeft 
tot resultaat dat er in het onderwijs-
systeem een sfeer gecreëerd wordt 
waar voornamelijk de nadruk ligt op 
het reproduceren van voorgekauwde 
kennis, waar het kritisch denken 

Recentelijk zijn we met 
de AGN begonnen met het 
organiseren van structurele 
info- en discussieavonden. Op de 
tweede woensdag van de maand 
organiseren we in de Grote 
Broek2 openbare avonden waar we 
allerlei sociale thema’s bespreken. 
Deze avonden beginnen vaak met 
een inleiding waarna er ruimte is 
voor een discussie. Thema’s die we 
deze afgelopen, roerige tijden de 
revue hebben laten passeren, zijn de 
opstanden in Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten, de arbeidsstrijd, 
de collectivisatie en antifascistische 
strijd in Griekenland, de opstand 

1 o.a. gratis te downloaden van onze website anarchistischegroepnijmegen.nl/pamfletten

2 de Grote Broek: van Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen



Met vlag en 
wimpel 
Door Tommy Ryan
Net als ik heb je hoogstwaarschijn-
lijk een schooltas met een Neder-
landse vlag uitgehangen, nadat je te 
horen had gekregen dat je geslaagd 
was voor je eindexamen. Dit is een 
‘traditie’ in Nederland voor als je ge-
slaagd bent voor je examens. Maar 
waarom doen we dit eigenlijk? En 
wat betekent deze uiting van trots 
op je prestatie eigenlijk als je er 
beter naar kijkt ?

Uiteraard is het uithangen van de 
vlag in eerste instantie een feestelijk 
gebaar. Een uiting van trots op de 
prestatie die je hebt geleverd. Maar 
deze uiting symboliseert meer dan 
dat. Juist door de nationale vlag is 
dit ook een uiterst nationalistisch 
gebaar: wij, jongeren van Neder-
land, hebben iets gepresteerd wat 
de natie zal dienen.

Jaren nadat ik zelf die vlag heb uit-
gehangen, ben ik me af gaan vra-
gen wat Nederland eigenlijk is en 
waarom ik daar eigenlijk trots op 
zou moeten zijn. Is het wel een land 
van vooruitgang? En wil ik me über-
haupt wel binden aan rigide lands-
grenzen. Ik voel me vaak helemaal 
niet verbonden met mensen uit 
Nederland maar meer met andere 
die veel dichter bij mijn denkbeelden 
staan maar ergens anders vandaan 
komen.

Wat voor mij belangrijk is, is niet 
dat we voor ‘de natie’ presteren, 
maar voor elkaar. Deze natie heeft 
namelijk een verleden en heden 
waar ik helemaal niet trots op ben 
en waar ik ook niet aan wil bijdra-
gen. Een verleden van kolonialisme 
en oorlogsmisdaden, een ongelijke 
samenleving tijdens de ‘Gouden 
Eeuw’ waar we schijnbaar weinig 
van hebben geleerd. Een land dat 
verworden is tot een intolerant land 

cept macht, is het onderwijssysteem 
ook wel een zogenaamd normali-
serings instituut. Het onderwijs-
systeem wordt ingezet als een 
onderdrukkend en indoctrinerend 
systeem dat de bestaande scheve 
machtsverhoudingen in stand 
houdt. 

Laten we ons hiervan bewust zijn en 
kritisch blijven ten opzichte van wat 
ons wordt voor geschoteld. Door ons 
zo nu en dan buiten de gebaande 
paden te begeven en te breken met 
de norm die scheve machtsverhou-
dingen in stand houdt kunnen wij 
verandering tot stand brengen.

Voor meer inhoudelijke informatie 
over het neoliberale denken en het ho-
ger onderwijs download de f lyer http://
www.andereuropa.org/wp-content/
uploads/2012/04/brochure_hoger_on-
derwijs.pdf

waar geen ruimte meer is voor afwij-
king, waar migranten zonder enig 
proces in gevangenissen worden 
gestopt, een land dat bijdraagt aan 
nieuwe oorlogen voor olie, dat nog 
steeds het gat tussen arm en rijk 
heeft en dat dit gat hier en wereld-
wijd alleen maar vergroot in plaats 
van verkleint. Een land dat om elke 
centimeter een hekwerk zet en voor 
elk eigen initiatief een regel bedenkt 
waardoor deze eigenrichting meteen 
de kop wordt ingedrukt. Een land 
met een toekomst dat zich enkel 
bezighoudt met dit voorgenoemde 
systeem voort te zetten, lees: met 
steeds hardere hand.

In een boek1 over radicaal onder-
wijs dat ik recentelijk heb gelezen, 
werd onderscheidgemaakt tussen 
‘scholing’ en ‘leren’. Scholing is de 
gecontroleerde, geplande methode 
om volgzame werkers en burgers te 
creëren, iets wat ik in het moderne 
onderwijs erg herken. Leren is iets 
wat veel verder gaat: kennis en vaar-
digheden ontwikkelen die je werke-
lijk vaardig maken om de wereld te 
veranderen en individuele en collec-
tieve autonomie te ontwikkelen.

Gelukkig is de toekomst (groten-
deels) ongeschreven. Waar we onze 
kennis en vaardigheden voor inzet-
ten, kunnen we zelf in de hand heb-
ben. Al moeten we dit wel beseffen 
en vervolgens ook doen. We kun-
nen, in plaats van in vier jaar klaar-
gestoomd te worden voor een rol in 
een systeem zonder ons af te vragen 
of dat de toekomst is die we willen, 
onze kennis ook anders inzetten. 
We kunnen onze kennis inzetten om 
creatieve oplossingen te bedenken 
voor de problemen van onze leefwe-
reld, waarbij we denken in termen 
van inclusiviteit in plaats van uitslui-
ting, repressie en beperking.

Dus vergeet die vlag waar je tas aan 
hing. De toekomst schrijven we zelf.

1 A Primer of Libertarian Education, Joel spring
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Studentenverenigingen
Paradijs voor nationalisten en seksisten

bloedt. En later, in de kapitalistische 
tredmolen met een mooie baan vast 
verankert, financier je met je contri-
buties de drinkgelagen en repressie 
van de nakomelingen. Daarbij blijf 
je natuurlijk ook levenslang een 
trotse profiteur van het netwerk 
rond de vereniging. Op je vijftigste 
kan je dus de een of andere (meesta
rechtse) politicus met ‘jij’ aanspre-
ken en je dineert met een beetje 
‘geluk’ met de nieuwe baas van de 
Rabobank, ING, SNS … noem maar 
op.

De oorsprong van dit circus in 
Nederland, reikt nog terug tot voor 
1700. Toen was het gebruikelijk 
dat studenten zich aansloten bij 
organisaties uit dezelfde streek. 
Deze werden Nationes genoemd en 
na de Franse tijd werden de stu-
dentenkorpsen opgericht. Rond de 
Belgische afscheiding (1830-1839) 
vond men het binnen deze corpora 
zelfs een goed idee dat Nederland 
ook door studenten verdedigd zou 
worden. Het nationalisme ging dus 
zo ver dat de dronken kerels
georganiseerd in studentenweer-
baarheden, ten strijde trokken. Deze 
weerbaarheden bestaan tegenwoor-
dig nog steeds, zijn in de meeste ste-
den vast verankerd met studenten-
korpsen en hebben zekere banden 
met de nationale defensie.

En hoe zit het met vrouwen? Vrou-
wen hebben het zwaar in de ver-
enigingswereld. Als vrouw mag 
je weliswaar lid worden van een 
studentenvereniging, maar meestal 
moet dit dan in een gescheiden 
verenigingstak. Seksuele intimidatie 
staat voor hun dagelijks op het
programma en bij regelmatige
festiviteiten moeten mannen en 
vrouwen zich aan elkaar ‘presen-te-
ren’. Een van de grootste Nijmeegse 

verenigingen noemt dit ook graag 
‘vleeskeuring’. Lekker …

Hiërarchieën, ontgroening, 
intimidatie  
Is het hen gelukt om je met veel bier 
en een perspectief op een goedkope 
kamer tot een lidmaatschap te ver-
leiden, dan mag je meemaken wat 
de studenten-
verenigingen op hun f lyers ‘zonder
grote voorwaarden’ noemen. Stu-
dentenverenigingen zijn strikt
hiërarchisch opgebouwd en nieuwe 
leden doorlopen een programma 
gebaseerd op repressie, gehoorzaam-
heid en intimidatie. Alle nieuwe 
leden moeten deelnemen aan de 
ontgroening. Tijdens deze fase zal 
je kennis maken met de tradities, 
gewoontes, normen en waarden. 
Een bekende Nijmeegse studenten-
vereniging schrijft op haar website 
het volgende over de ontgroening:

‘(…)Daarnaast is de Eigen Introductie 
erop gericht een stel individuen om 
te smeden tot een hechte groep (…) 
Natuurlijk is het een intensieve en ver-
moeiende tijd, maar het is zeker geen 
periode die is gebaseerd op (stelselma-
tige) vernedering. Of een periode die 
alleen maar bestaat ter vermaak van 
de ouderejaars of omdat iedereen zou 
moeten doormaken wat de oudere-
jaars hebben moeten doormaken.’

Mooi hoe ze hun intimidatie zelf 
toegeven en het tegelijkertijd pro-
beren te bagatelliseren, maar het 
is niet te bagatelliseren! Als nieuw 
lid moet je de oudere leden dienen, 
aan stomme rituelen deelnemen, je 
moet op bevel zuipen, ‘s nachts om 
vier uur iemands schoenen poet-
sen, in een stom pak rond lopen en 
slapen mag je ook niet. Dat is de 
traditie en maakt je helemaal gek. 
Wat ook de bedoeling is. De belang-
rijkste eisen van strikte hiërarchie is 
dat je je volledig
onderwerpt.
Als je aan het einde van de ontgroe-
ning zwak en helemaal gebroken 
bent, vangen ze jou ineens op. Je 

HEB JE OOK NET de middelbare 
school achter de rug en ben je nu 
van plan om in een van de grote 
Nederlandse studentensteden te 
studeren? 
 
Dan kijk je er vast ook naar uit 
om een mooie kamer te vinden, je 
nieuwe stad te ontdekken en inte-
ressante mensen te leren kennen. 
Daarmee hoor je –of je het wilt of 
niet– bij de grootste doelgroep van 
studentenverenigingen. Mannen in 
pak en ‘sexy’ meiden geperst in veel 
te kleine shirtjes, drukken tijdens 
de introductiefases alles en iedereen 
f lyers in de hand waarop ze lokflui-
ten met alles wat je nodig hebt: de 
leukste feesten, goedkope kamers 
en een heleboel gezelligheid. En dit 
alles schijnbaar zonder grote voor-
waarden. Klinkt als de beste manier 
om vrienden te maken en tijdens 
je studie mooi ‘te netwerken’. Maar 
achter deze gelikte façade gaat meer 
schuil. Welkom in de wereld van 
seksisten en nationalistische kak-
kers! 
 
Een korte uitleg over de (on-)zin en 
doelen van studentenverenigingen, 
waarom zij zichzelf als een elite 
zien en hoe uit gezelligheid pure 
ernst wordt.

Achtergrond, geschiedenis 
…en vrouwen? 
Een studentenvereniging is een 
vereniging voor en door studenten.
Zo’n vereniging kan zich nog verder 
vertakken in disputen, studenten-
korpsen en/of bij een groter koepel-
organisatie horen. Ben je een keer 
lid geworden, is het de bedoeling 
om je leven lang lid te blijven. Als 
student mag je, als de oudere leden 
het veroorloven of verordenen, heel 
veel bier zuipen en soms zelfs om 
een barkrukvechten totdat je neus 



bent dan lid, je mag de verenigings-
das dragen en vooral mag jij het vol-
gende jaar hetzelfde met de nieuwe 
eerstejaars doen. De slachtoffers van 
nu worden de daders van straks. 

Maar willen we op die manier met 
elkaar omgaan? Wat betekent dit 
voor de samenleving? Of is het 
slechts een spel? En hoe denken wij 
over die onderwerping als mensen 
die juist ons vrij willen maken van 
onderdrukking?

Klassenbewustzijn, elite-denken 
en vriendjespolitiek 
Ben je het hele programma met suc-
ces doorlopen, heb je natuurlijk een 
hechte band met je gelijk-
gezinde, jullie blijven bij elkaar
zoals de musketiers. Bovendien 
wordt de vereniging met al haar
tradities en waarden niet alleen 
maar geaccepteerd, maar ook tegen 
anderen verdedigd. Verenigingen 
met andere waarden, uit andere 
streken of uit andere landen zijn 
niet alleen concurrenten, maar ook 
vijanden. De vijandschap wordt op 
vermeend ludieke manier uitgevoch-
ten, door bijvoorbeeld elkaars vlag-
gen te stelen, ‘in te vechten’ of ‘in te 
vallen’. Tijdens deze procedures raak 
je soms gewond en je leert weer 
over gehoorzaamheid en discipline 
tijdens extreme situaties, net zoals 

tijdens de ontgroening. Net zoals de 
afgrenzing tegenover andere ver-
enigingen, streken, naties, mensen: 
sterk nationalistisch en fascistisch!

Binnen studentenverenigingen 
heerst ook een sterk elite-denken 
en klassenbewustzijn. Het begint 
er al mee dat je tot de winnaars van 
de heftige onderwijsselectie moet 
behoren. Ben je geen student of een 
MBO’er, dan zal je vanzelfsprekend 
nooit lid van een studenten-
vereniging kunnen worden. Ben je 
student en is het je gelukt om de 
ontgroening en andere zwak-
zinnigheden onder de knie te 
krijgen? Dan mag je deelnemen 
aan een heftige voordeelcultuur en 
vriendjespolitiek.

Tijdens je studententijd in een stu-
dentenvereniging zal je f link gaan 
‘netwerken’. Een rare procedure
 is dat. Je maakt, naast je slaven-
bestaan en je dwangmatige drink- 
en vechtpartijen, ook kennis met 
de ‘oude heren’ van de vereniging. 
Deze zitten overal: zij zijn de
bestuursleden van banken, zitten in 
het parlement of zijn rectoren van 
universiteiten. Ben je ooit afgestu-
deerd, dan zullen deze lieve heren 
ervoor zorgen dat jij een mooie baan 
krijgt, maakt niet uit hoe slecht je 
afstudeerdiploma is.

Op deze manier wordt er dus een 
elite gecreëerd, die zichzelf in stand 
houdt en haar voortbestaan garan-
deert. En dat weten natuurlijk ook 
de onvrije aspiranten al. Zelfs als 
eerstejaarsstudent die op comman-
do bier moet zuipen en alles behalve 
vrij en spontaan mag zijn, heb je 
een sterk klassenbewustzijn. Je 
weet namelijk dat het voort-durende 
hielenlikken, beledigd en gekwetst 
worden je ooit iets zal opleveren.

De universiteiten betuigen wel eens 
hun ongenoegen over het verenig-
ingsleven, maar voormalige studen-
ten in topposities zijn natuurlijk ook 
voor hen een goed uithangbord. Bo-
vendien is het verenigingsleven een 
belangrijk onderdeel van je ‘gewel-
dige studententijd’ waarmee zowel 
de stad als de universiteit probeert 
om jou als een nieuwe student te 
winnen. De belangen en interesses 
rondom studentenverenigingen zijn 
dus blijkbaar niet alleen die van de 
verenigingen zelf. Of waarom denk 
jij dat universiteit, stad, biermerken 
en broodjesketens dit ‘bruisend’ 
verenigingsleven sponsoren? 

Jij ook!?  
Wil jij dit ook? Of wil jij je studen-
tentijd écht genieten, vrij en vooral 
geen marionet zijn? Doe dan niet 
mee bij deze studentenballen en 
wees geen slaaf tijdens je studen-
tentijd! Kies voor een leven zonder 
intimidatie, seksisme, wapens en 
rare dassen! Laat ons nationalistisch 
gedoe, vriendjespolitiek, verkeerde 
trots en concurrentie de rug toe-
draaien, kritisch wezen en voor on-
afhankelijkheid en een écht solidair 
leven gaan!



De Grote Broek
De Grote Broek is een maatschappijkritische broedplek in het centrum 

van Nijmegen, waarin veel buitenparlementaire politiek, creativiteit en 
cultuur bedreven wordt op basis van solidariteit en gelijkwaardigheid met 
medemens, dier en natuur.

De Grote Broek was van 1984 tot 2008 gekraakt en heeft nu een huur-
contract afgesloten met woningbouwvereniging Standvast. De Grote Broek 
huisvest verschillende sociale, culturele en politieke organisaties, zoals 
voedselcoöperatie de Voko, kunstenaarscollectief Extrapool en daklozen ini-
tiatief Straatmensen voor Straatmensen. Ook Stichting Gast, milieucentrum 
de Broeikas en buitenschoolse opvang Struin vind je in het pand. Daarnaast 
zijn er twee collectieve ontmoetingsruimten: politiek café de Klinker en 
café/poppodium de Onderbroek. De Onderbroek en de Klinker draait vol-
ledig op vrijwilligers die zich vanuit het DIY-idee (Do It Yourself) inzetten 
voor een andere maatschappij dan de huidige kapitalistische grijp en graai 
cultuur.

De opbrengst van de activiteiten wordt gebruikt om in de vorm van subsi-
dies activiteiten te ondersteunen die aansluiten bij deze doelstelling, zoals 
demonstraties, directe acties en informatieverspreiding.

Van Broekhuysenstraat 46
Tweede Walstraat 21
grotebroek.nl

Sociale en zelfwerkzame
plekken en groepen

De Onderbroek
Bij de Onderbroek kan je terecht 

voor bandjes, dansjes en gezellige 
kroegavonden. De Onderbroek 
draait volledig op vrijwilligers en 
streeft ernaar een plek te creëren 
die voor iedereen toegankelijk is, 
ongeacht huidskleur, sekse, gen-
der, afkomst of inkomst. Entree en 
drankprijzen worden zo laag moge-
lijk gehouden, en het geld dat bin-
nenkomt wordt gebruikt om andere 
projecten en acties te steunen.

Bekijk het programma op
grotebroek.nl en kom vooral een 
keer kijken in de leukste, gekste en 
meest verantwoordelijke feestkelder 
van Nijmegen! Elke donderdag en 
vrijdag kroegavond vanaf 21:30.

Tweede Walstraat 21
grotebroek.nl/de-onderbroek

De Klinker
De Klinker is het eetcafé van de 

Grote Broek. Hier kan je heerlijk ve-
ganistisch/vegetarisch en biologisch 
eten. Ook vinden hier wekelijks 
info-, film- en discussieavonden 
plaats. Kijk voor het actuele pro-



gramma op de website van de Grote 
Broek, grotebroek.nl.

Elke woensdag is er in de Klinker 
soep café, waar je tegen een vrijwil-
lige bijdrage lekkere soep, salades 
en broodjes met spreads kan eten. 
Op zaterdagmiddag is het dag café 
geopend, waar je wordt voorzien van 
tosti’s, taart, koffie, thee en andere 
lekkernijen. Als je geluk hebt zit er 
iemand op de piano te spelen,
anders staat er wel een leuk mu-
ziekje op.

Daarnaast kan je op zaterdag en 
zondag heerlijk dineren vanaf 18:30, 
tegen een gunstig prijsje. Hiervoor 
is reserveren noodzakelijk (024-
3605208). De Klinker wordt volledig 
door vrijwilligers gerund en is non-
profit. Met eventuele winst worden 
acties en projecten door het hele 
land gesteund.

Van Broekhuysenstraat 46
grotebroek.nl/de-klinker

De Zwarte Uil
In de Klinker is sinds vorig jaar 

een bibliotheek gevestigd. In de col-
lectie zijn tal van boeken te vinden 
met een anarchistisch/radicaal per-
spectief. Zo kun je je laten inspire-
ren door revolutionaire bewegingen 
uit het verleden en boeken vinden 
over antikapitalisme, de verschillen-
de anarchistische stromingen, com-
munisme, economie, geopolitiek en 
migratistrijd maar ook kookboeken 
met heerlijke veganistische recep-
ten, documentaires en romans. De 
zwarte uil is elke zaterdag geopend 
tijdens dag café, van 12:00-17:30. 
Lidmaatschap is gratis en een boek 
lenen ook, tegen 5 euro borg.

Mulawan
Mulawan is een collectief dat 

bestaat uit mensen die hun liefde 
voor koken en lekker eten omzetten 
in actieve solidariteit voor mensen 
zonder papieren. Alle even weken 
op vrijdag wordt er een fantastische, 
volledig veganistische, 3-gangen 
maaltijd gekookt tegen een solidari-
teitsprijs. In het huidige populaire 
discours wordt gedaan alsof ‘andere’ 
culturen een bedreiging vormen 

voor ‘onze’ samenleving. Maar die 
samenleving zijn we met zijn allen 
en andere gewoonten en ‘nieuwe’ 
ideeën kunnen we ook beschouwen 
als een verrijking. Samen eten is 
hier een eenvoudig maar vooral een 
lekker voorbeeld van.

Hiernaast wordt een keer in de 
maand een informatieve avond 
georganiseerd over het brede thema 
migratie. De opbrengst van Mula-
wan gaat direct naar mensen die 
in een geillegaliseerde situatie in 
Nijmegen verkeren. Mulawan streeft 
ernaar geen mensen uit te sluiten 
en daarom hanteren we f lexibele 
prijzen, afhankelijk van je situatie 
en portemonnee bepaal je zelf wat 
je kunt missen. Reserveren nood-
zakelijk

Van Broekhuysenstraat 46
mulawan@grotebroek.nl

grotebroek.nl/mulawan

Cafe de Plak
De plak is een collectief georgani-

seerd eetcafé met een betrokken en 
eigenzinnig karakter. Je kunt hier 
terecht voor goede maaltijd tegen 
een vriendelijke prijs, in een onge-
dwongen sfeer. 

Ook organiseert de Plak prach-
tige feestjes, zoals VREEMD (www.
ikbenvreemd.nl), een ‘queerparty 
extraordinaire’ met acts, dj’s en een 
steeds wisselend thema. De Plak is 
elke dag geopend vanaf 12:00.

Bloemerstraat 90
cafedeplak.nl

De Bijstand
Kollektief Kafe de Bijstand bestaat 

sinds 1983, toen het werd opge-
richt door een groep vrijwiligers 
die financiele en praktische steun 
wouden bieden aan maatschappij 
kritische groepen. Er wordt geld op-
gehaald door het kafe het gehele jaar 
open te houden, de winst gaat naar 
actie groepen. Dit kan natuurlijk 
alleen als er genoeg mensen gezellig 
een biertje of sapje komen drinken. 
Zonder gasten geen subsidies!

Van Welderenstraat 104
debijstand.nl

Anarchistische Groep
Nijmegen

De AGN is een anarchistische 
groep. Anarchisme staat voor een 
samenleving zonder hiërarchie. Dat 
wil zeggen: geen bazen, klasse of 
onderscheid tussen sekse, seksuele 
voorkeur of herkomst. Een wereld 
waarin iedereen gelijke rechten 
heeft, meebeslist over de dingen die 
invloed op haar of hem hebben, over 
de opbrengst van zijn of haar arbeid, 
vrij is te gaan en te staan waar ook 
op de wereld en vrij is te werken op 
basis van samenwerking en solidari-
teit in plaats van competitie.

De AGN probeert een praktijk 
te ontplooien en voorzieningen te 
treffen waarbinnen wij onszelf als 
revolutionaire beweging kunnen 
ontwikkelen. Dit doen we onder 
andere door het opzetten van eigen 
structuren, creëren van onderlinge 



solidariteit en het ontwikkelen en 
verspreiden van educatief materiaal. 
We proberen de anarchistische
ideologie een betere plaats te geven 
in ons alledaagse handelen. We
vinden het ook belangrijk deze
ideologie aan de praktijk te ver-
binden. Daarom organiseren we 
regelmatig info- en discussieavon-
den in de Klinker, benefietfeestjes 
in de Onderbroek en kleine acties 
en demonstraties. We hopen zo 
ook andere mensen in aanraking te 
brengen met anarchisme.

Tevens is de AGN aangesloten bij 
de Vrije Bond, een landelijke anar-
chistische organisatie, waarmee we 
kunnen bijdragen aan het ontwik-
kelen van een groter anarchistisch 
netwerk. Ben je geïnteresseerd en 
wil je meehelpen? Kom dan een 
keer langs bij een van de infoavon-
den of stuur een mailtje naar agn@
riseup.net. 

Ook de inBeweging is een uitgave 
van de AGN. Stuur een mailtje om 
je hiervoor aan te melden of kom 
hem lezen in een van de collectieve 
cafés. Kijk voor meer informatie 
over onze activiteiten op onze site.

anarchistischegroepnijmegen.nl

Anarchist Black Cross
Nijmegen

Anarchist Black Cross (ABC)
Nijmegen is onderdeel van het 
wereldwijde ABC-netwerk dat 
zich inzet voor politieke en met 
name anarchistische gevangenen. 
Het ABC-netwerk onderscheidt 
zich van groepen zoals Amnesty 
International doordat ten eerste 
het ABC openlijk ook gevangenen 
ondersteunt die ‘schuldig’ zijn 
bevonden of gevangenen die ‘ge-
weld’ hebben gebruikt. Het tweede, 
hangt samen met het voorgaande, 
het ABC wijst het huidige straf- en 

Agenda
En wat is er dan allemaal voor leuks 
in Nijmegen te beleven, de komende 
tijd?

Onderbelicht filmcafe
woensdag 4 september
Filmcafe op locatie. Dit keer te vin-
den aan de Waal onder de fietsbrug 
in Lent. Natuurlijk met een toepas-
selijke film.

Waalstrand

Drie jaar Mulawan
vrijdag 6 september
Solidariteitscafe Mulawan bestaat 
drie jaar! Dat is reden voor een 
feestje. Met extra lekker eten, live 
muziek en een buitenspel!

De Klinker

AGN discussieavond
woensdag 11 september
Zoals iedere maand organiseren we 
een politieke discussie- of infoavond.

De Klinker

gevangenissysteem af. De termen 
‘schuldig’ en ‘geweld’ zijn daarom 
voor ons geen vastomlijnde be-
grippen. ABC Nijmegen steunt 
daarom alle gevangenen die vol-
gens ons streven naar een socia-
lere en gelijkwaardigere wereld. 
Het ABC zet zich zowel praktisch 
als theoretisch in om een stap te 
zetten richting de afbraak van het 
straf- en gevangenissysteem. Daar-
mee is het ABC ook een defensieve 
organisatie van de anarchistische 
beweging zelf.

ABC Nijmegen organiseert elke 
vierde woensdag van de maand een 
schrijfavond voor gevangenen. Dan 
wordt hun verhaal verteld, informa-
tie verspreid en is er de mogelijk-
heid om een kaartje of een brief te 
sturen. Deze avonden zijn open te 
bezoeken vanaf 8 uur in de Klinker.

abcnijmegen.wordpress.com

In Darkness I Feel
No Regret # 1
donderdag 12 september
De eerste editie van een nieuw
Nijmeegse crustenfestival. Terug 
naar de tijd dat punk nog verzet was 
en bier nog in blikken zat.

De Onderbroek

30 jaar Kafee Bijstand
zaterdag 21 september
Daar hoort natuurlijk een feest bij! 
Met Empty hall of Fame, Bratpack en 
Bambix

De Bijstand

DIY Bikefest
vrijdag 27 september t/m 
zondag 29 september
Het rondreizende DIY Bikefest doet 
dit jaar Nijmegen aan met feest, 
workshops, films en natuurlijk heel 
veel fietsen!!!!

o.a. De Onderbroek

Colofon
inBeweging is een uitgave 
van de AGN en verschijnt 
onregelmatig.
Reageren, bijdragen  of 
meehelpen? mail naar 
agn@riseup.net of kijk op 
anarchistischegroepnijmegen.nl


