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De drie raadsleden Boekhorst,
Visser en Kossen vinden het
‘kroonjaar 2016’ – dit jaar zijn er
talloze bijzondere festiviteiten in
de stad – ideaal om af te sluiten
met een centrale vuurwerkshow.

Zij hopen dat ook ondernemers
bereid zijn mee te denken en wel-
licht zelfs mee te betalen aan zo’n
vuurwerkshow. „In Rotterdam
trok zo’n show enkele tienduizen-
den mensen. Stel je voor als zo’n
show rond de Waalkade plaats-
vindt, dan hebben ook onderne-
mers daar baat bij.”

Volgens Pepijn Boekhorst van
GroenLinks past het nieuwe voor-
stel bij wat vele buurtcomités en
wijkgroepen afgelopen jaar al be-
pleit hebben. Zij zagen, zo bleek
uit overleg, niks in verplichte
vuurwerkvrije zones, maar een
centrale vuurwerkshow zagen ze
wel zitten. Ze wilden ook een
makkelijk bereikbaar meldpunt

voor hun klachten over overlast.
Het is drie Nijmeegse partijen

opgevallen dat het aantal straffen
dat jaarlijks wordt uitgedeeld voor
het vroegtijdig afsteken van vuur-
werk minimaal is. De laatste drie
jaar zijn er door de politie zelfs
geen boetes uitgedeeld. Verwijzin-
gen naar Halt voor een alternatie-
ve straf zijn er ook nauwelijks ge-
weest.

Boekhorst en zijn collega’s van
D66 en de VVD noemen in hun
oproep geen locatie voor de vuur-
werkshow. „Dat is aan de wethou-
ders en de burgemeester.”

Voor 1 oktober willen ze ant-
woord van het college over de re-
sultaten van hun ‘vuurwerkinzet’.

Dinsdag
DAGJE UIT
! Bijeenkomst over de dro-
men van vluchtelingen Met
oa bewoner Heumensoord
en Qader Shafiq van leefbaar-
heidsbureau Gratis 20:00
Moskee Al Moslimin Klimop-
straat 15 Nijmegen

MUZIEK
! Country dansen Voor 50+
13:30 - 13:30 Jeugdhuis
Woezik Woeziksestraat 334
Wijchen
! Country dansen Voor 50+
19:00 - 19:00 Zaal De Mar-
kies Graafseweg 600 Alver-
na

OVERIG
! Het Werkt! Café Thema:
Netwerken voor werkzoeken-
den 10:00 - 12:00 Kasteel
Wijchen Kasteellaan 9
Wijchen hetwerktwijchen.nl
! Eetkamer Opgave diner
via website 18:00 - 20:00
Wijkcentrum ‘t Achterom
Homberg 2535 Wijchen ach-
terlo.nl €7,50
! Alzheimer Café Thema:
Slaap en dementie 19:30 -
19:30 OBG Dienstencen-
trum Prof Cornelissenstraat
2 Nijmegen 06-21446033 al-
zheimer-nederland.nl
! Film Krieg am Niederr-
hein Film over het Rijnlandof-
fensief in februari 1945. Re-
serveren noodzakelijk. 19:00
- 22:30 Nationaal Bevrijdings-
museum 1944-1945 Wyler-
baan 4 Groesbeek
024-3974404 bevrijdingsmu-
seum.nl €10,00
! Lezing over landschappen
in de stad Door Eric Luiten
namens Architectuur Cen-
trum Nijmegen 20:00 Linden-
berg Theater / Huis voor de
Kunsten Ridderstraat 23 Nij-
megen architectuurcentrum-
nijmegen.nl €10,00 - 12,00
! Literaire avond met jonge
schrijvers Hanna Bervoets
en NiÅˆa Weijers. Opgave:
info@dekkervdvegt.nl of tel
20:00 Boekhandel Dekker
v.d. Vegt Marikenstraat 29
Nijmegen 024-3020130
€10,00 - 12,50
! Wandeling door Nijme-
gen Door stadsgids Martin
van Leth 14:00 Activiteiten-
centrum Doddendaal Achter
Valburg 2 Nijmegen €4,00
! Live uitzending TED2016
DREAM! Conferentie met di-
verse denkers, creatieve gees-
ten en wetenschappers
20:00 CineMec Nijmegen
Willem van Arenbergstraat 4
Nijmegen cinemec.nl €17,50

THEATER
! Debat over grenzen tole-
rantie en ruimdenkendheid
Met acteur Sjoerd Meijer en
filosoof Paul van Tongeren
19:30 - 21:30 LUX
Mariënburg 38-39 Nijmegen
ru.nl/rr/hoffelijkheid €5,00 -
7,00
! Oefensalon Tango Door
Tango Entero 20:30 - 22:30
Thiemeloods Leemptstraat
30 Nijmegen thiemeloods.nl
€2,50

Woensdag
MUZIEK
! Concert Amsterdam Sinfo-
nietta Mmv cellist Jean-Gui-
hen Queyras 20:15 Concert-
gebouw De Vereeniging Kei-
zer Karelplein 2d Nijmegen
stadsschouwburgendeveree-
niging.nl €28,00 - 35,00

door Daan Appels

H et is medio 1980.
Kunstenaar Jos
Sloot kent nog
wel wat mensen
die kunnen hel-
pen als de nood

hoog is. De artiest, die atelier
houdt naast de veertien te slo-
pen volkshuisjes aan de Pierson-
straat, brengt de bewoners in
contact met de Nijmeegse kraak-
scene, waartoe ook Rob Berends,
kraker van het eerste uur en orga-
nisator van de herdenking op 20
februari, behoort. De bewoners
moeten op last van de gemeente
plaatsmaken voor een parkeerga-
rage voor tweehonderd auto’s.

Er ontstaat een haast profes-
sionele demonstrantenorganisa-
tie van duizenden participanten,
terwijl de overheid drie tanks,
een paar helikopters en zo’n drie-
duizend politieagenten, soldaten
en agenten van de marechaussee
de straten in stuurt. Hoe kan
zo’n relatief kleine beslissing
van de Nijmeegse gemeenteraad
uitgroeien tot rellen die tot aan
Amerika worden uitgemeten in
de kranten?

De rellen in de Piersonstraat
gaan om veel meer dan de bouw
van een parkeergarage. Het is het
roerige begin van de jaren tach-
tig. Het koningshuis wordt uitge-
kotst, molotovcocktails kiezen
geregeld het vaderlandse lucht-
ruim en politiek Den Haag zet
tanks in tegen de eigen bevol-
king. De kloof tussen de burger
en zowel de landelijke als de
plaatselijke politiek is groot.
Anarchie is niet langer een
scheldwoord, maar een mooie fi-
losofie. Nederland is het kraak-
centrum van de wereld en Be-
rends kan worden gezien als ex-
ponent van die extreemlinkse ge-
schiedenis. De boomlange Nij-
megenaar is het type dat het ooit
door een VVD-politicus verzon-
nen Havana aan de Waal best
met liefde wil omarmen. Iro-
nisch genoeg droeg zijn kraakbe-
weging met de Piersonrellen
voor een belangrijk deel bij aan
die bijnaam.

Regentenmentaliteit
Het was een tijd van ‘regenten-
mentaliteit onder bestuurders’,
zoals Berends het noemt. De
plaatselijke politiek luisterde to-

Agenda

Op 16 februari is het precies 35 jaar
geleden dat de Nijmeegse
Piersonrellen plaatsvonden. Een
strijd die het politieke landschap van
Nijmegen voorgoed veranderde.

Hoe de Pier

‘Nijmeegse ondernemers
kunnen baat hebben bij show
die duizenden mensen lokt’
Pepijn Boekhorst Groenlinks

● Rob Berends, kraker van het eerst

! ! !

‘Vuurwerkshow
past bij kroonjaar’

HUISHOUDBEURS 2016

VOORJAARSDAGTOCHTEN

DE MOOISTE MUSICALS EN CONCERTEN

Vraagtekentocht - 28 maart (2e paasdag), 5 mei 
(Hemelvaartsdag), 16 mei (2e Pinksterdag) 2016
Inclusief: koffietafel, excursie of boottocht en diner

Beauty and the Beast - inclusief vervoer 
Zaterdagavond 2 april en zondagmiddag 17 april 2016 
1e rang - €89,50 3e rang - €80,50 5e rang - €49,-

Soldaat van Oranje 
Zaterdag 2 en 9 juli, zondag 10 juli 2016 
Inclusief zitplaats 1e rang en vervoer

The Bodyguard - inclusief vervoer 
Zaterdagavond 9 april en zondagmiddag 24 april 2016 
9 april - 1e rang - €108,50 9 april - 3e rang - €93,50 
24 april - 1e rang - €104,- 24 april - 3e rang - €88,-

Keukenhof - Lisse - 6, 20 april, 4 mei 2016 
Inclusief: koffie met gebak, entree Keukenhof

Dagje Volendam & Marken 
12, 28 april, 25 mei, 9, 21 juni 2016 
Inclusief: koffie met gebak, boottocht en diner

‘Mooi was die tijd show’ met Corry Konings 
22 april 2016 
Inclusief: 3-gangen diner, showprogramma en avondlunch

Lakense Tuinen - Brussel - 30 april 2016 
Inclusief: koffie met gebak, entree en diner

Keukenhof compleet - 28 maart (2e paasdag), 12,  
28 april, 5 mei (Hemelvaartsdag), 16 mei (2e Pinksterdag) 2016 
Inclusief: koffie met gebak, entree Keukenhof en diner

Groene Hart & Leiden - 6, 20 april, 4 mei 2016 
Inclusief: koffie met gebak, vaartocht (2 uur), schipperslunch

Hofstad Den Haag - 12, 28 april, 25 mei, 9, 21 juni 2016 
Inclusief: koffie met gebak, Royal Tour o.l.v. een gids en diner

Bloesemtocht per boot - 23 april, 7 mei 2016 
Inclusief: vaartocht (2 uur) en koffietafel met kroket

Dagtocht Londen - 7 mei, 11 juni 2016 
Inclusief: retour Eurotunnel

e69,50

v.a.  e49,-

v.a. e99,50

v.a.  e88,-

e36,50

e49,50

e59,50

e44,50

e52,50

e42,50

e49,50

e42,50

e59,50

20 t/m 28 februari 2016 
Vervoer + entree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e32,50 
Alleen vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e19,50

Prijzen zijn vanaf en p.p. Alle reizen zijn inclusief vervoer per luxe touringcar. Per boeking  
wordt e 3,50 reserveringskosten in rekening gebracht. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Voor informatie of reserveringen (ma - vr 07.30 – 18.00 uur): 
0488 - 46 86 80 / www.betuwe-express.nl

De Vrienden van Amstel LIVE! 2017
Zaterdag 21 januari en woensdag 25 januari 2017
Inclusief zitplaats 2e rang en vervoer

v.a. e92,50
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taal niet naar de burger. Die par-
keergarage moest er komen, want
dat was aantrekkelijk voor de gro-
te winkelcentra, zoals Vroom &
Dreesman. Het draaide om geld,
niet om de families die al genera-
ties lang in de volksstraat woon-
den, zo oordeelden de oproer-
kraaiers. „De notabelen van het
CDA luisterden alleen naar de gro-
te winkeliers. Er werden vergade-
ringen met bewoners belegd,
maar die werden ervaren als
schijninspraak.”

Bewoners en politiek komen
niet tot een akkoord, waarna elk
van de veertien woningen door
zo’n twintig krakers wordt bezet.
Er worden plannen ontwikkeld
om de op handen zijnde sloop te-
gen te gaan. In de nacht van 15 op
16 februari 1981, ongeveer een
week voor de grootste rellen, wor-
den overal in de stad brandjes ge-
sticht en demonstraties gehou-
den. Het dient als afleiding voor
de politie, die daarvoor alle man-
schappen nodig heeft. Berends ver-
zamelt met een groep bij de Ark-
steestraat en ze vervolgen hun
weg naar de Piersonstraat. Daar
worden midden in de nacht tank-
greppels gegraven en zand- en ste-
nenbarricades gelegd. De sleutels
zijn allang uitgewisseld met de be-
woners. Berends verbaast zich er
nog steeds over dat niemand hen
opmerkte. „Iemand heeft zelfs een
oude eend ter beschikking gesteld
als barrière. De politie had niks
door! Steeds meer mensen sloten
zich bij ons aan en de volgende
dag haalden we het landelijke
nieuws.”

De krakers hebben aanvanke-

lijk moeite om de Nijmeegse pu-
blieke opinie voor zich te winnen.
Jongeren uit Hatert en het Rode
Dorp bekogelen de krakers dagen-
lang met bakstenen. Een van de
krakers raakt door een baksteen
blind aan een oog en is voor het le-
ven getraumatiseerd. Leraren,
buurtbewoners en jongerenwer-
kers proberen de jongeren ervan
te overtuigen voor de krakers te
kiezen. Dat lukt. Daarna verklaart
heel Nijmegen zich langzaam soli-
dair aan de krakers. Berends:
„Zelfs de taxichauffeurs, normaal
gesproken niet onze grootste
vrienden, deden mee. Ze gingen
naar de marechausseecentrales,
waar ze met hun auto’s de uitgan-
gen blokkeerden. En Moeke Nas,
de cafetaria in de Molenstraat,
bracht de hele dag door pannen
met frikadellen, soep en gehaktbal-
len. De soep werd steeds omge-
schopt door agenten. In café De
Plak onderhandelde de gemeente
met ons. Daarom doe je de rest
van de bevolking eigenlijk tekort

door het alleen krakersrellen te
noemen.”

Vrijstaat De Eenhoorn
Er ontstaat een enorm netwerk
aan informanten. Met speciale zen-
ders worden boodschappen ver-
zonden en overal langs de snelwe-
gen in Limburg, Brabant en Gel-
derland staan mensen te posten
om de komst van dienstauto’s aan
te kondigen. Het gebied rond de
Piersonstraat wordt omgedoopt
tot Vrijstaat De Eenhoorn, ver-
noemd naar pakhuis De Een-
hoorn dat ook wordt bezet. Daar-
mee geven de krakers volgens Be-
rends de landelijke politiek een
stok om mee te slaan. „Daardoor
werden wij bestempeld als ‘een
groot gevaar voor de orde en de-
mocratie’ en nam de spanning el-
ke dag toe. We wisten dat we op
ieder moment weggevaagd kon-
den worden.”

De regering stuurt de mare-
chaussee op de krakers af, die op
letterlijk een steenworp afstand

de boel in de gaten houden. Veel
van de krakers slapen op straat in
de Nijmeegse vrieskou en houden
zich warm met kampvuren en het
zingen van liedjes van protestzan-
ger Bob Dylan. Toontje Lager
treedt er op. Die status quo houdt
drie dagen aan, tot op zondag 22 fe-
bruari de informanten aan de de-
monstranten doorgeven dat de
ontruiming de volgende dag
plaatsvindt. ’s Nachts laat Hans
Wiegel (VVD), de door de krakers
gehate minister van Binnenlandse
Zaken, door een helikopter pam-
fletten over de krakers uit-
strooien. Daarop staat dat de leger-
eenheid die naast pakhuis De Een-
hoorn staat opgesteld met scherp
zal schieten, wanneer de bezetters
brandflessen en molotovcocktails
gaan gooien. Een slimme zet van
Wiegel, want de animo daarvoor
vermindert drastisch. Uiteindelijk
wordt er niet geschoten.

Oorlogszone
De volgende ochtend, 23 februari,
zien de nog aanwezige bewoners
drie tanks door het donker rijden.
Hun geliefde Piersonstraat veran-
dert de rest van de dag in een oor-
logszone, bevolkt door ongeveer
drieduizend soldaten, ME’ers, poli-
tieagenten en soldaten van de ma-
rechaussee. Zo’n 10.000 demon-
stranten uit het hele land komen
naar Nijmegen en zijn bereid tot
het uiterste te gaan. De ordetroe-
pen bedienen zich van eenzelfde
mentaliteit, zo vertelt Berends.
„De agenten van de marechaussee
gebruikten hun slagstok illegaal,
door hem andersom vast te hou-
den, zodat het meer pijn doet.

Daarmee sloegen ze zo hard, dat
die stokken braken. Er werden
twee soorten traangas (CN-gas en
CS-gas, DA) ingezet, wat ook ille-
gaal was. Het leger topte dat, door
helikopters laag boven de krakers
te laten vliegen, waardoor het gas
door de propellers naar beneden
werd gedrukt. Uiteindelijk moes-
ten we ons overgeven.”

Nog dezelfde dag worden de
veertien huizen en het pakhuis ge-
sloopt. De dagen daarna vinden er
steeds demonstraties plaats. Op
donderdag 26 februari krijgt de ge-
meenteraad het warm, wanneer
17.000 mensen het stadhuis bele-
geren tijdens de raadsvergadering.
Na die dag neemt het verzet ge-
staag af, waarna de Piersonrellen
nog slechts verworden tot een van
de meest bijzondere pagina’s in
de Nijmeegse geschiedenis.

Parkeergarage Zeigelhof komt
er nooit. Voor de krakers voelt het
als overwinning. Berends: „Uitein-
delijk zijn er nieuwe huizen voor
de gesloopte huizen in de plaats
gekomen. De families die wilden,
konden allemaal terugkeren naar
hun straat. Voor ons gevoel had-
den we gewonnen van de over-
heid.”

rsonstraat oorlogszone werd

! 10.000 demonstranten vechten tegen de politiemacht en delven het onder-
spit, maar de parkeergarage komt er niet. foto Marcel Antonisse/Nationaal Archief

‘Zelfs taxichauffeurs,
normaal gesproken
niet onze grootste
vrienden, deden mee’
Rob Berends kraker

Op 20 februari vindt
de herdenking van de
Piersonrellen plaats.
De herdenking begint
om 14.30 uur met een
inloop in café De Plak,
gevolgd door een
rondwandeling (15.30
uur) met gids. Het
middagprogramma
eindigt om 17.30 uur.

Het avondprogramma
start om 20.30 uur in
café De Klinker, waar
de Nijmeegse straat-
band Kladderadatsch
optreedt. Volgens or-
ganisator Rob Berends
is het meer dan een
reünie. „We herden-
ken dat de mensen
hun buurt hebben te-

ruggekregen. Daar-
naast willen we laten
zien dat het volk zich
bij problemen met de
politiek niet bij alles
neer hoeft te leggen.
De Piersonrellen heb-
ben laten zien welke
mogelijkheden er zijn
als je in protest
komt.”

te uur, kijkt terug op Piersonrellen

! ! !

! Rob Berends was kraker van het eerste uur. Hij is de organisator van de
herdenking die komend weekeinde gehouden wordt. foto Bert Beelen

! Tanks in de Nijmeegse Piersonstraat op 23 februari 1981. Drieduizend soldaten, ME’ers, politieagenten en soldaten
van de marechaussee waren naar Nijmegen gekomen. foto Marcel Antonisse, Nationaal Archief

HERDENKING


