
Onkruit Nijmegen 1977-1985 

Inleiding 
Dit is het verhaal over de opkomst en teloorgang van Onkruit Nijmegen. Actief vanaf 1977. Vanaf 1979 

raakte het verzet van de beweging in een stroomversnelling: oppakacties, ondersteuningsacties en 

acties tegen het militaire apparaat. Onkruit had een sterk aanzuigende werking: je kon makkelijk 

instappen, maar ook weer uitstappen. Vanaf begin jaren ’80 werden de acties autonomer, soms ook 

radicaler.  

Dit is het Nijmeegse verhaal: lees, kijk en bewonder! 

 

De Seventies in Nijmegen 

Voor studeren geen tijd! 1968 -1975 

De jaren zeventig in Nijmegen kun je typeren als een zucht naar bewustwording, vrijheidsdrang en het 

ondermijnen van gevestigde structuren, maar bovenal als een tijdperk van “aksie voeren”! 

Nijmegen was aan het begin van de jaren zeventig al lang niet meer die brave katholieke universiteitsstad van 

vroeger. Allerlei Marxistische, Leninistische of andersoortig linkse studentenorganisaties werden actief en 

vochten met en soms tegen elkaar voor meer inspraak en voor democratisering van de universiteit. Dit 

resulteerde in een reeks bezettingen van faculteiten en bestuursgebouwen. Ook de strijd voor het tot stand 

komen van een progressief Derde Wereld Centrum vanaf 1973 gaf veel reuring. Menig politiek actief student 

kwam domweg niet meer aan studeren toe. 

 
Foto: Stadsarchief Nijmegen   Foto: eigen collectie 

Demonstrerende studenten tegen de kapitalistische herstructurering - 1974 Feestnacht in de bezette aula - 1975 

Het ontstaan van de Nijmeegse Beweging 1975 - 1980 

In de tweede helft van de jaren zeventig bloedde de Nijmeegse studentenbeweging vrij snel dood en verlegde de 

aandacht zich naar maatschappelijke thema’s. Milieu, woningnood, vrouwenstrijd en de rol van het leger en de 

wapenindustrie. Er ontstonden veel actiegroepen die elkaar sterk beïnvloedden en soms overlapten. 
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Langzaam ontstond iets wat je de Nijmeegse Beweging zou kunnen noemen, wars van partijpolitiek en vaak met 

anarchistische trekjes. Regelmatig werd de stad op z’n kop gezet: elke week was wel ergens een demo! 

De grote Kalkardemonstratie in 1977, acties rond de  Piersonstraat in 1981 en de “Dodewaard gaat dicht” 

blokkades in 80/81 werden hét bindweefsel van de Nijmeegse beweging. Toch, toen de rook en het traangas 

waren opgetrokken, verwaterde de verbinding en verdwenen soms gemeenschappelijke idealen. 

 

Foto: Regionaal Archief Nijmegen 
Krakers voeren actie bij de dichtgetimmerde pandjes aan de tweede Walstraat  1975 

 

Podcast Onkruit Nijmegen 

Hoe kijken Nijmeegse oud-Onkruiters terug op die tijd?  

In deze podcast (25 min.) blikken vijf actievoerders terug op die woelige jaren. 

Kees van den Bosch confronteert hen, als ervaren podcastmaker, met vragen als “Wat heeft die tijd je 

opgeleverd?”, “Wat is er aan trots en aan schaamte?” en “Heb je achteraf bekeken ergens spijt van?”

     qr-4-1 

    
Foto’s: privé-foto’s 

Vlnr. Jan Frank Gerards, Wil Meertens, Hennie Rupert, Leo Poiesz, Nono Poels.  

Onder: foto tijdens opname podcast. Podcastmaker: Kees van den Bosch 

 



De beginjaren 1977-1979 

“GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN CENT VOOR HET LEGER!” 

Het zaadje van Onkruit Nijmegen werd geplant in 1977 bij het ontstaan van het Politiek Dienstweiger Kollektief 

(PDK). Het PDK, een groep van 11 mannen, wilde niet het persoonlijke geweten ter discussie stellen maar de 

dienstplicht en het militaire apparaat daarachter. Het PDK zwengelde in de jaren erna veel acties aan en zorgde 

direct of indirect voor het ontstaan van nieuwe antimilitaristische basisgroepen, zoals Pang en Klaproos. Rond 

1980 waren inmiddels vijf van deze groepen in Nijmegen actief. Daarnaast waren er natuurlijk veel autonome 

Onkruiters m/v waarbij dienstweigeren geen rol speelde. Hun insteek was - naast solidariteit - directe actie tegen 

het repressieve, militaire systeem.  

Privé-foto’s: 

      

PDK - 1977   Pang - 1978    Klaproos - 1979 

 Eigen foto’s 

 

Foto Regionaal Archief Nijmegen 

 

Hoe het allemaal begon: de eerste acties 

Bezetting Bureau Militaire Zaken Metterswaene – 15 maart 1979 

In dezelfde periode werden Bureau Militaire Zaken in Groningen en Nijmegen bezet. Een goed 

voorbereide actie die een uur duurde en waarmee in Nijmegen politiek dienstweigeren op de kaart 

werd gezet. Daarnaast werd door de actie aandacht gevraagd voor de weigeraars die al vastzaten. 

Uiteraard was de BVD zeer geïnteresseerd in de handelingen van het PDK en Onkruit Nijmegen, wat je 

kunt lezen in hun rapportages. 

 

Nijmegen is onmiskenbaar een Onkruit-stad. 

Viaduct na viaduct op de E-zoveel van Arnhem naar Nijmegen staat 

vol propaganda tegen het militarisme. Joost mag weten hoe de 

Onkruiters hun teksten zo ogenblikkelijk leesbaar voor de 

automobilist erop geverfd hebben. (Van bovenaf en dan de letters 

ondersteboven? Of toch met ladders vanaf de autoweg?) 

Wapenarsenaal-geweldspiraal. Verklaar het leger de oorlog. Geen 

tweede koude oorlog! 

Daag. 

de Volkskrant 



.  

Foto: Anthoney Fairley, 15 maart 1979 
De bezetters van Bureau Militaire Zaken in Nijmegen 

  

Gelderlander 16 maart 1979     Rapportage BVD 

 

 

 

 

 

 



Actie bij de Krayenhoffkazerne op het LIMOS terrein - 28 september 1979 

 
Foto: Anthoney Fairley, actie bij de LIMOS aan de Groesbeekseweg 

 
Foto: Anthoney Fairley, Theo Wolswijk in discussie bij de LIMOS actie 

Vlak na de vredesweek-activiteiten in de Nijmeegse binnenstad voerden zo’n 40 Onkruiters actie bij de 

Krayenhoffkazerne op het terrein van de LIMOS. De actievoerders braken het zware smeedijzeren hek 

open, stormden het terrein op, stichtten een kleine brand en schilderden leuzen. Drie mensen werden 

op het terrein gearresteerd, waaronder de gezochte totaalweigeraar Theo Wolswijk. 

“Dit heeft niets meer met de vredesweek te maken” aldus het Nijmeegs Dagblad  

 

 

 

 



“Sinterklaas ontwapent” – 22 november 1979 
Acties tegen oorlogsspeelgoed bij V&D in Nijmegen (en nog 9 andere steden) 

 

 
Gelderlander 23 nov 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was koopavond; we hadden afgesproken op de speelgoedafdeling van V&D aan de 

Grote Markt. “Vuilniszakken en grote tassen meenemen!” Het was een bizar gezicht: 

allemaal bekenden met leren jassen en Palestina-sjaals, quasi- nonchalant lopend door de 

speelgoed-gangen. Het was druk zo vlak voor Sinterklaas. Op het afgesproken signaal Nu 

begon iedereen razendsnel spullen weg te grissen en openlijk in zakken te proppen. 

Niemand reageerde. Iemand gooide de nooddeur naar het trappenhuis open en we 

stormden naar buiten. Het was een kwestie van minuten. Een fanatieke huisgenoot wist van 

geen ophouden. Ik moest hem luidkeels tot de orde roepen en meeslepen. Mijn buit was 

groot! Alles ging het vuur in op de Grote Markt: al dat plastic gaf een geweldige stank! 

Alleen dat verdomde Risk-spel, moet ik bekennen, is mee naar huis gegaan.  

Heb het nog steeds als trofee en koester het........ 

Wil 



Het Onkruit actiecircus trekt rond: 1980 – 1982 

“We zijn geen actiegroep, maar een groep acties!” 

Kraak van de Pontanus 

   
Kraakpand de Pontanus – 1980, foto: Jan Frank Gerards 

Op 9 april 1980 kraakte een groep Onkruiters het pand aan de Pontanusstraat 20-22, een voormalige tapijthal. 

Er was behoefte aan een woon-, werk-, vergader- en aktiepand.  Een belangrijke gebeurtenis voor de Nijmeegse 

beweging: vanaf dat moment was er een vergaderplek, een kraakcafé, een drukkerij én radio Rataplan, de 

spreekbuis van de Nijmeegse beweging. Maar er vonden ook ‘illegale’ activiteiten plaats: in de kelder werden 

rookbommen gemaakt voor de Piersonactie en verfbommen voor Onkruitacties. De tijd van lekkende verfzakjes 

uit de vroege Onkruitjaren was definitief voorbij. 

 

        

Foto: Fernando Pereira, Nationaal Archief CCO 
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Die Verfactie bij Waterstaat – 3 maart 1980 

   

 
Gelderlander 4 maart 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste klap van de Onkruit basisgroep Klaproos was bepaald geen 

daalder waard. We hadden veel - moeilijk te verwijderen- verf nodig 

voor kladacties ter ondersteuning van totaalweigeraars die in de bak 

zaten. Het liep allemaal anders... 

Onder de Waalbrug in Lent bevond zich een opslag van Rijkswegenverf. 

Blikken te over! Het openbreken van de deur en inladen van de vracht 

liep gesmeerd. We hadden verf voor jaren! 

Tijdens het uitladen van de laatste blikken verf ’s nachts bij ons 

actiepand aan de Koolemans Beijnenstraat stopte een politieauto. Wij 

vluchtten naar binnen en beseften dat we nat waren. De politie viel - na 

versterking gevraagd te hebben - het huis binnen. Mensen werden 

nietsvermoedend wakker gemaakt, bedden bevoeld of erop geslapen 

was en er werden zomaar - de verkeerde - mensen gearresteerd.  

Tja, twee onschuldige huisgenoten hebben vier dagen vastgezeten 

zonder iets te zeggen.   

Het was een tijd van grote solidariteit! 

Een Klaproos-lid 



Onkruit herdoopt straatnamen in Nijmegen - 20 september 1980 

   

    Nijmeegse totaalweigeraars in de bak krijgen een straatnaam 

   foto: eigen collectie 

 



De Waalbrugactie – 26 september 1980 
Solidariteit met de totaalweigeraars in de bak! 

 

 

 

Bericht: De Gelderlander 26 sept 1980 

 

 

QR-code: qr-4-2 

Voor het journaalitem van de Waalbrugactie klik op de QR code 

 

 

Politiepet te water!  

Ik kan me het nog steeds heel goed herinneren. De situatie 

en de plek. Louis werd over een auto-kap gegooid, handen 

op z'n rug, om gearresteerd te worden. Dat vond ik niet chill 

dus ging ik erop af. Hoe ik toen verder handelde weet ik niet 

meer precies, behalve dat ik hard schreeuwde en zijn 

politiepet afpakte en over de reling van de brug gooide. Die 

avond belde ik m'n ouders. Zij hadden het op het nieuws 

gezien. Ik wist niet eens dat het gefilmd was. Hoewel ik uit 

een rood nest kom, kreeg ik er van langs. "Jij slet! Zo hebben 

we jou niet opgevoed!" Dat valt te betwijfelen. Mijn vader is 

later tegen de kruisraketten gaan demonstreren en de 

zondag voor de ontruiming van de Pierson kwam hij met 

m’n broer, de door mijn moeder gebakken boterkoeken en 

sinaasappelsap afgeven. Nice 

Lies 

 

Waarom: Als PDK-lid heb ik samen met mijn vriendin en broer de Waalbrug 

beklommen met spandoeken waarop te lezen was dat je in Nederland werd 

opgesloten als je politieke bezwaren had tegen militaristisch geweld 

Begin: In kleine kring werd de actie voorbereid waaronder het tippen van het 

NOS-journaal, het maken van de spandoeken en het trainen van de klim. 

Klim: We zijn met 2 spandoeken naar de brug gelopen. Er was niemand die ons 

tegenhield; we konden via een soort trap/reling op ons gemak naar boven 

klimmen. Boven in de brug schoven we zittend via de zijspanten naar het 

midden van de brug om daar via touwen af te dalen naast de spandoeken om ze 

enigszins in bedwang te houden. Het waaide nogal! 

Na een half uur zijn we weer naar beneden gegaan. 

Afloop: Terwijl wij boven waren had zich een groep medestanders, pers en 

politie verzameld aan de voet van de brug. De medestanders probeerden te 

voorkomen dat wij gepakt zouden worden wat in geduw en getrek resulteerde. 

Om verdere escalatie te voorkomen bood ik geen verzet, werd opgepakt en 

konden mijn vriendin en broer door de medestanders worden weg gesmokkeld. Ik 

kreeg 1 dag celstraf.  

Terugblik: Ik ben nog steeds blij dat ik op deze manier iets kon doen voor mijn 

vrienden die in de bak zaten. 

Rik 

 



Actie bij de Marechausseekazerne Nijmegen – 11 oktober 1980 

 

Foto: eigen collectie 
Actie bij de Marechausseekazerne Nijmegen - 1980 

 

 

 

Oorlog op het Willemsplein – 25 november 1980 

Geen totaalweigeraars voor de krijgsraad, maar het leger en de rechtspraak! 

Die dag staan Willy en Hennie voor de krijgsraad in Arnhem; aansluitend een demonstratie door het centrum van 

de stad. De demonstratie werd grotendeels door Klaproos vanuit Nijmegen voorbereid. De Pontanus was even 

een ‘kreatief aksie ateljé’.  

“We beschuldigen de krijgsrechtspraak van verraad, collaboratie, partijdigheid, rechtsmisbruik, rechtsongelijkheid. 

En wij veroordelen haar tot de dood door het eigen zwaard.” 

Dinsdag 25 november omstreeks het middaguur. Op het land van de Markt, een klein pleintje in de Arnhemse 

binnenstad, vindt een proces plaats. Vrouwe Justitia en een generaal staan in de vorm van twee reusachtige 

poppen aan de schandpaal. Het is een actie van Onkruit rondom de processen van twee politieke 

dienstweigeraars. 

In de stoet begeven zich zo’n twintig agenten van de Groep Bijzondere Opdrachten (GBO). Bij een verkeersplein 

wil een aantal demonstranten oversteken om houten grafkruisjes in het bloemperk boven een atoomschuilkelder 

te plaatsen. De politie wil dit verhinderen. Geduw, gescheld, gespuug. Dan wordt ineens geslagen. Twee jongens 

worden gearresteerd, op het asfalt gesmeten en geboeid afgevoerd. De agenten blijven als razenden met 

gummilatten op de demonstranten inslaan. De demonstranten die over het trottoir hun tocht willen voortzetten, 

worden achtervolgd en opgedreven door slaande en schoppende leden van de GBO en de Mobiele Eenheid. 

Uit: de Groene Amsterdammer - 3 dec. 1980 

 

 

Het was een onbesuisde actie zoals vaker gebeurde! We zaten 

met z’n allen in de streekbus van Zuid Ooster richting 

Groesbeek die tegenover de kazerne stopte. Een bont 

gezelschap moet de chauffeur gedacht hebben. We stormden 

met z’n allen bij de halte naar buiten en gelijk was alle regie 

verdwenen. Eerste zouden mensen leuzen op de muur van de 

kazerne spuiten, tralies op de ramen schilderen en 

toegangshekken met een ketting vastzetten; daarna moesten 

de verfbommen tegen het pand. Helaas door de zenuwen 

gebeurde dit in de verkeerde volgorde....  

Dat resulteerde in geroep en geschreeuw over en weer en 

mensen onder de verf…. 

Het was een hit en run actie. Vreemd dat er geen reactie kwam 

uit het pand: voordat de boel daar wakker werd waren we 

alweer vertrokken! 

Ik woonde om de hoek en was zo thuis. Een kwartier later 

verdween de laatste adrenaline uit m’n lijf bij een kop koffie 

aan de keukentafel. 

Wil 



  
Foto: Bert Verhoeff, Hardhandig politieoptreden in Arnhem Foto: Gelders Archief, 1544 - 9311-0004, Gerth van Roden, CC-

BY-NC-ND-4.0       

 Arrestatie van Nijmeegse demonstranten in Arnhem 

 

 

 

 

 

 

Klik op de QR code en luister naar een verslag van de veldslag op het Willemsplein, dat te horen was in 

het radioprogramma ZI van Wim Kayser. 

qr-4-3 

 

 

Verslag van een Onkruiter: 

Op het moment dat Carla een knal in haar buik kreeg van een GBO-er, liep ik vlak naast haar te zeulen met 

een loodzware, door mijzelf gemaakte generaal-pop. Moest ik het ding laten vallen en die GBO-er stijf gaan 

vloeken? Toch maar doorgezeuld en flink balen.  

Op het Willemsplein zouden we kruizen gaan plaatsen bovenop een atoomschuilkelder. In de schuilkelder 

was alleen plaats voor politici en andersoortige elite. De rest van de bevolking moest tijdens een kernoorlog 

maar dekking zoeken onder een tafel of schoolbankje. Met name GBO-ers probeerden de plaatsing van de 

kruizen met een hoop agressie te verhinderen. Gezocht naar een strategische en tactische tegenzet. Ik ging 

op een stuk of tien bekende actievoerders af. Op mijn derde tel zouden we, met onze kruizen, tegelijk 

oversteken naar het plein van de schuilkelder.  

Op de vierde tel stond ik in mijn eentje, midden op straat. Op de vijfde tel parkeerde een motoragent zijn 

motor tussen mijn benen. Op de zesde tel knalde ik mijn vuist tegen zijn integraalhelm. Even vergeten dat 

we geweldloos actie zouden voeren..... 

Daarna raakte ik de tel kwijt. Ik werd besprongen en onder handen genomen door een stuk of vijf 

GBO-ers, en afgevoerd naar het politiebureau. Een geluk bij een ongeluk bleek achteraf. De politiemacht en 

met name de GBO-ers gingen ongelooflijk gewelddadig te keer, terwijl ik een dutje deed in mijn politiecel.  

Hennie 

 



Nijmeegse Schuilkelderactie - 23 september 1981 

Bescherming Burgerbevolking - de grote leugen! 

 

Deze publieksvriendelijke actie legde de hypocrisie bloot van de bescherming tegen een mogelijke kernoorlog 

door de grote mogendheden. Dat de drie schuilkelders vergeven waren aan de Nijmeegse elite was lang niet bij 

iedereen bekend.  

Bij de Bescherming Burgerbevolking in Nijmegen, gevestigd in villa Mariënboom aan de Groesbeekseweg, werd 

een jaar later een nepbom gelegd door Onkruit (“Wat als er een bom valt op de BB? Wie gaat er dan voor ons 

zorgen? “). In 1986 werd de Bescherming Burgerbevolking opgedoekt. 

  

  

 

 

Luister via de QR code naar een kort radioverslag van deze actie  

qr-4-4 



 

Van openlijk protest eind jaren ’70 naar radicalere acties in de jaren ‘80 

Onkruit (Nijmegen) was tijdens zijn bestaan altijd al radicaal, onverzettelijk en compromisloos 

geweest. De beweging functioneerde zonder duidelijke organisatievorm of noemer:  

“Wie is jullie leider?, We hebben geen leider meneer!”  

De overheid reageerde in de loop der jaren steeds feller op Onkruit: 

 

 

 
Foto: Jan Hendrik van der Veen 

Politieoptreden tijdens actie munitietransporten 1982 

 

Radicalisering en verharding - Oorlog aan de oorlog! 

In Amsterdam en Nijmegen vond een golf grootschalige ontruimingen plaats van kraakpanden. De regering 

Wiegel/Van Agt zette zelfs het leger in. Ook in Dodewaard waren heftige confrontaties tussen activisten en ME. 

Na al dit geweld ontstond er een tweedeling in de beweging. Een groep mensen haakte af en werd bijvoorbeeld 

actief in de vredesbeweging; ze wilden zich niet langer in elkaar laten meppen door de ME of traangas happen 

tijdens acties. Een andere groep radicaliseerde juist: “We moeten het anders aanpakken, we slaan terug!” hoorde 

je steeds vaker op vergaderingen in die tijd. Zeker na het verzet tegen de munitietransporten in 1982 leek bij 

sommigen de tijd rijp voor andere, soms hardere acties. In deze periode wist de een vaak niet wat de ander deed. 

  

Foto: Rob Bogaerts / Anefo, Nationaal Archief CCO Foto: Marcel Antonisse, Nationaal Archief CCO  

Traangas bij de actie in Dodewaard - 1981  Piersonactie, ontruiming met tank - 1981 
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De reactie van de Nederlandse rechtstaat is 

verbluffend van eenvoud en uitvoering. 

Wie het geweld haat en anderen niet wenst te doden 

in naam van een systeem en daarvoor ook niet 

oefenen wil, kan op 18 maanden gevangenis rekenen. 

En wie demonstreert uit naam van Onkruit kan een 

schop in z’n kruis krijgen, een hond achter zich aan of 

de handboeien om. 

“De rechtstaat die geweld zegt te verafschuwen en 

geen oorlog wil, slaat in op mensen die geweld 

verafschuwen en geen oorlog willen!” 

“en zet ze in de cel omdat je ze nou eenmaal niet kunt 

dwingen te emigreren zoals de eerste burger van deze 

staat wenst.” (red. van Agt) 

 

Wim Kayser – in het radioprogramma “ZI en Onkruit” 

1980 

 



Acties tegen de munitietransporten  18-23 januari 1982 
 

Het verzet tegen de munitietransporten bestond uit verschillende bewegingen. Van Groningen tot 

Duiven waren openlijke demonstraties en nachtelijke sabotageacties langs het spoor. 

Onkruit trok alle actiemiddelen uit de kast: demonstraties, blokkades, bommeldingen, sabotageacties en 

barricades op het spoor. Hieronder het relaas van een Onkruiter in actie. 

 

  

Foto: Rob Bogaerts / Anefo, Nationaal Archief CCO Foto: Jan Hendrik van der Veen 
Demonstraties tijdens de actieweek tegen de munitietreinen 1982 

 

We hadden de dag ervoor vergaderd op de Pontanus om te kijken wat we gingen doen. Er waren vrijwel 

dagelijks (nachtelijke) transporten vanuit de Eemshaven door Oost-Nederland richting Duitsland. Iemand 

legde uit: wanneer een trein over een stuk spoor rijdt, wordt via de assen van de trein een verbinding 

gemaakt met de andere spoorstaaf. Er gaat dan een stroom lopen waardoor bijvoorbeeld een overweg 

wordt gesloten of een sein op rood springt. De volgende avond vertrokken we met een auto richting het 

spoor in een bosrijk gebied. Iedereen had wat stukken gestripte elektriciteitsdraad bij zich en isolatietape. 

Allemaal handschoenen aan en bivakmutsen op en in donkere kledij. We parkeerden de auto en liepen 

richting spoorlijn.  

Het was pikkedonker en met het licht van een zaklamp gingen we aan de slag. Uitrollen en bevestigen van 

de koperdraden was de bedoeling. Opeens riep iemand: “Wegwezen! Ik hoor een trein aankomen!” We 

doken de bosjes in met het hart in de keel. Wat was dit voor trein? Te laat? Niemand kon er iets van 

zeggen! Vijf minuten later poging twee. De draden knetterden bij het vastzetten en kortsluiten op de rails. 

Na een aantal draden vonden we het wel best en in de nachtelijke kou ging het weer terug naar Nijmegen.  

Een Nijmeegse Onkruiter 
 

 



  

BVD rapport over bommelding 1982  Munitietransporten door Noord-Oost Nederland 1982 

 

Nijmeegse antimilitaristen saboteren het pompstation bij het militair oefenterrein in 

het Lauwersmeer – 7 mei 1983 

Militarisering van Noord-Nederland in de jaren ‘80 
 

 

Foto: Hans Peters / Anefo, Nationaal Archief CCO 

Het Actiecomité Lauwersmeer   

Het Actiecomité Lauwersmeer was al sinds eind jaren ’70 actief in het verzet tegen de militarisering van Noord-

Nederland.  Via publieksacties en petities mobiliseerden zij de bevolking tegen de aanleg van het militair 

oefenterrein in het Lauwersmeer. Geheel los hiervan vonden een paar keer kleine sabotagepogingen plaats bij 

het pompgemaal in de Marnewaard. Zonder succes. De rijkspolitie hield deze sabotagepogingen stil. Tot een 

groep Nijmeegse en Arnhemse antimilitaristen besloot het grondiger aan te pakken via een professionele 



sabotageactie. Het actiecomité Lauwersmeer was bepaald niet gelukkig met deze sabotagepoging en  

distantieerde zich hiervan nadrukkelijk.  

 

Lauwersmeer (foto Shutterstock)   Locatie Marnewaard 

 

Nieuwsblad van het Noorden, 10 mei 1983  

Persverklaring 

Vannacht, 7 mei ’83 hebben wij een bezoek gebracht aan 

het gemaal “Marnewaard” in de Lauwersmeerpolder en 

daarbij roet in het eten gegooid van de 

oorlogshongerigen in dit land. 

Opnieuw dreigen honderden hectaren platgewalst te 

worden door denderende tanks en dreigen duizenden-

vaak zeldzame- vogels weggeschoten te worden van hun 

broedgebied. De zoveelste plek in dit land waar 

militaristische en technokratische plannenmakers mens 

en natuur opzij schuiven en de wereld dichter brengen bij 

een ekologische catastrofe.  

Kalkar, Amelisweerd, Lekkerkerk, noem maar op, 

bewijzen telkens weer dat weinigen over het leven en het 

geluk van velen kunnen beslissen. 

De diepe woede en pijn die al deze vooruitgang met zich 

meebrengt is ook bij ons omgeslagen in verzet. Ook wij 

hebben nu de streep getrokken.  

We hebben ons daarom bezonnen op een manier om de 

pompen zelf onbruikbaar te maken. Door de speciale 

soort pomp is de vervanging niet in een handomdraai te 

realiseren. 

Een manier die ons afdoende leek was brand. Mits het 

vuur maar heet genoeg werd. Bij hoge temperatuur trekt 

zelfs de dikste stalen balk krom. 

Laten we ons niet langer laten intimideren door de 

ontwikkelingen om ons heen! 

Verzet je tegen de georganiseerde onmenselijkheid! 



Medische voorzieningen in oorlogstijd 

Leeghalen van het MIBO depot in Tiel – 26 maart 1984 

MIBO staat voor Materiaalvoorziening In Buitengewone 

Omstandigheden. In gewone taal: OORLOG! Op 22 

locaties in het land stonden in die tijd opslagloodsen met 

medische apparatuur, operatiekamers, 

communicatieapparatuur, stralingsmeters, snijbranders 

enz. Alles lag verstoft te wachten op de Derde 

Wereldoorlog. In één nacht werd door verschillende 

groepen een bezoek gebracht aan vier MIBO’s: 

Numansdorp, Hoogwoud, Ommen en Tiel.  

In Tiel door een groepje antimilitaristen uit Nijmegen.  

 

 

 

 

 

Terwijl op de ene helft van de wereld 

zelfs de allereerste levensbehoeftes niet 

vervuld worden, bereidt onze rijke helft 

zich voor op een atoomoorlog. Mocht het 

zover komen dan moeten we toch enkele 

mensen kunnen redden en daarvoor 

stapelt de overheid in het geheim 

voorraden op. Op diverse onopvallende 

plekken in Nederland wachten medische- 

en andere hulpgoederen op de grote 

klap. 

In het kader van de herverdeling hebben 

wij zelf maar een kleine klap uitgedeeld. 

Met alleen lef, een gehuurd busje en een 

plan hebben we een medisch 

oorlogsmagazijn bezocht. ’s Nachts, wel 

te verstaan, zonder toegangspasje maar 

met een koevoet. Via een dakraam heeft 

een van ons de sprong in het duister 

gewaagd en daarna was het inladen. 

Vooral communicatiemateriaal was ons 

doel, maar we kwamen zoveel tegen dat 

de bus haast door de vering zakte.  

Een deel van de spullen ging naar 

Nicaragua, waar de Sandinisten na jaren 

strijd eindelijk de door de USA gesteunde 

dictator hebben afgezet.  Met name 

werden de gezondheidsdiensten van 

portofoons en dergelijke voorzien. Toen 

de contactpersoon gevraagd werd hoe ze 

de ‘ondersteuningsgroep’ uit Nederland 

konden bedanken, verzon zij snel een 

naam: “El grupo Roberto Sombrero”… 

(de groep Robin Hood).  

 

Enige tijd later bereikte ons een officiële 

bedankbrief van het Nicaraguaanse Rode 

Kruis. ondertekend met meerdere 

handtekeningen en rijkelijk voorzien van 

kleurrijke stempels. 

Ziehier de verbinding tussen onder en 

bovenwereld. Slechts een druppel op een 

gloeiende plaat, maar toch..... 

El grupo Roberto Sombrero 



Tijdlijn Onkruit Nijmegen 1977 – 1985 

 

1977 

• September 1977 -Oprichting Politiek Dienstweiger Kollektief (PDK). 11 mensen 

sluiten zich hierbij aan. 

1978 

• Februari 1978 -Oprichting Aktie-komitee Vierdaagse (BVD,VD,PSP, 

COC,PDK,WID,Vrouwengroep.  

• 1 juni 1978 – Avond over Politiek Dienstweigeren in KWJ gebouw , Waldeck 

Pyrmontsingel georganiseerd door PDK. Presentatie brochure “Buiten Dienst”. Uit 

deze avond kwam later dat jaar Pang voort. 

• 1978 - Oprichten van Aktiegroep Pang: 

Willem,Harry,Jacques,Joep,Huub,Joost,Peer,Mattie,Theo,Jan. 

1979 

• 15 maart 1979 – Bezetting Bureau Militaire Zaken Nijmegen  (Metterswane). 

• 23 maart 1979 – Verklaar het leger de oorlog – PDK. Informatieavond en feest, “t 

Kruispunt, Nijmegen mmv Amok Kabaret. 

• 30 april 1979 – Spandoekactie Soestdijk tijdens defilé door Nijmeegse 

antimilitaristisch actieclub (rond actiepand Koolemans Beijnenstraat). 

• 23 mei 1979 – Onkruit acties bij de Koepel Arnhem. 

• Juli 1979- Alternatief Vierdaagsefeest in O42 tegen militair vertoon en 

vrouwenhaat tijdens de Vierdaagse. 

• Juli 1979 – Begin van wandelclub “Is t hier Oorlog” tijdens de Vierdaagse. 

• 28 september 1979 - Actie bij de Krayenhoffkazerne op het LIMOS terrein. 

Totaalweigeraar Theo Wolswijk wordt (opnieuw) opgepakt. 

• 29 september 1979- Plof-in tijdens Straattheaterdag Nijmegen, tegen het absurde 

van de kernbewapening. Georganiseerd door mensen van de Fortstraat. 

• 24 oktober 1979 – Bezetting munitiefabriek de Kruithoorn in den Bosch. 

• 22 november 1979 – “Sinterklaas Ontwapent’-Actie tegen oorlogsspeelgoed V&D 

oa in Nijmegen en andere steden. 

• 29 november 1979 – PDK en Pang organiseren avond in O42 , voor mensen die 

zich tegen het militarisme willen verzetten. Praten over het vormen van nieuwe 

groepjes. 

• December 1979 -Oprichten van basisgroep Klaproos en Explons naar aanleiding 

van de O42 avond op 29 november.  

 



1980 

• 1,2,3 februari 1980 - Strategie weekend Onkruit landelijk: “dat ging naar Den 

Bosch toe”. 

Thema’s zijn vrouwen binnen Onkruit, perscontacten en het geweldsvraagstuk. 

• 2 maart 1980 - Onkruit-Nijmegen dag in de blokhut van de Eymardgroep, 

Driehuizerweg. Heikel punt was de “platform discussie”: “Onkruit slaat terug”, 

“Onkruit slaat niet terug” 

• 3 Maart 1980- Diefstal wegenverf bij Rijkswaterstaat tbv kladacties voor 

ondersteuning totaalweigeraars in de bak. Inval bij actiepand aan de Koolemans 

Beynenstraat. Klaproosaktie, 3 mensen opgepakt. 

• 9 April 1980 - Kraak Pontanusstraat door v.r.n.l. anti-militaristen.  

Opzetten van een woon-, werk-, aktie- en vergaderpand. 

• 23 mei 1980 - Aktie bij RSV werf Wilton Feijenoord, Rotterdam. Tevens kantoren 

van RSV bekogeld met verf. Tegen levering van korvetten aan Indonesië. Vanuit 

Nijmegen georganiseerd. 

• Juni 1980 – Verschijnen van de Nijmeegse Onkruitkrant De Schoffel. Later werd 

het een antimilitaristische uitgave genoemd. Er verschijnen 15 nummers, de 

laatste in november 1983. 

• 11 september 1980 – Actie RVO-TNO, 12 totaalweigeraars, allemaal uit Nijmegen, 

worden opgepakt. 

• 19 september 1980 -Manifestatie “geen dienstweigeraars in de bak” in Roosje. 

• 20 september 1980 – Onkruit herdoopt straatnamen in Nijmegen Oost. 

• 22 september 1980 - Bezetting St. Stevenstoren Nijmegen. 

• 26 september 1980 – Beklimming van en actie bij Waalbrug Nijmegen. 

Spandoeken opgehangen. 

• 1 oktober 1980 – Ondersteuningsactie bij de koepel in Arnhem. 

• 11 oktober 1980 - Onkruit bliksemactie bij Marechaussee kazerne, Prins 

Bernhardstraat, Nijmegen, verfbommen, kettingen om toegang en bekladden. 

Hit en run na uitstappen Zuid Ooster bus tegenover kazerne. 

• 25 november 1980- Betoging op Willemsplein,Arnhem hardhandig uit elkaar 

geslagen door ME en GBO. Betogers met kruisen en poppen. Dit n.a.v. het proces 

tegen Henny Kenkhuis en Willy Last voor de krijgsraad in Arnhem. 

 

1981 

• Februari 1981 – Piersons akties, Onkruit Nijmegen is natuurlijk actief 

• 1981 -Ontstaan van diverse vrouwengroepen tegen militarisme in het land: o.a. 
Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Deventer, Eindhoven. Sommige 
gelieerd aan Onkruit, andere niet. 



• 10 maart 1981 - Bezetting werf RDM. 2 dienstweigeraars uit Nijmegen worden 

opgepakt. 

• Mei 1981 - Oprichting van Anti Militaristies Buro “de Muiterij”aan de Ruyterstraat 

17 in Bottendaal. 

• 23 september 1981 - Schuilkelderactie Scheidemakershof achter de HEMA, 

Nijmegen. Plaats reserveren, ludieke actie. 

1982 

• 18-23 januari 1982 – Acties tegen munitietransporten (hele week) 

• 10 februari 1982 - Ontmaskering van BVD-PID infiltrant Arnold in het AMB en de 

kraakbeweging 

• Juli 1982 - Bundeling van artikelen over vrouwen en militarisme door Nijmeegse 
vrouwengroep n.a.v. de 4-daagse. En eerste landelijke rondschrijfbrief ‘ Vrouwen 
en antimilitarisme’. 

• September 1982 - Eerste landelijke discussiedag ‘ Vrouwen en antimilitarisme’. 

• 17 september 1982- Protest tegen wapenbeurs in Brussel waarbij 13 activisten uit 

Nijmegen de beurs wisten binnen te dringen en een spandoek konden ontrollen. 

• 18-21 december 1982 --Antimilitaristisch 4 daagse festival op de Pontanus met oa 

bunkerbuittentoonstelling en fakkeloptocht. 

1983 

• 8 maart 1983 - Actie tegen porno in het leger bij Centraal Filmburo Krijgsmacht in 
Heemstede, die o.a. pornofilms distribueert naar alle kazernes. Landelijke actie 
waaraan 150 vrouwen deelnamen, ook uit Nijmegen. 

• 7 mei 1983 – Sabotage(poging) pompgemaal in de Marnewaard, Lauwersmeer 
door Nijmeegse autonomen. 

• 27 juni 1983 - Bezetting opleidingscentrum Holland Signaal Apparaten in Hengelo, 

indertijd de grootste wapenproducent van Nederland.  

• 22 juli 1983 - Onkruit activisten in hoogwerker tijdens Vierdaagse 

• Juli 1983 -Alternatieve vlaggenparade, Is t hier oorlog? Vierdaagse Nijmegen 

• 23 Juli 1983 - St Annastraat beklad over grote lengte met leuzen tegen het leger, 

Vierdaagse Nijmegen, spandoek Reagan moordenaar, kerk beklad met leuze Army 

out, leksteken Amerikaanse legerbus 

• 28 september 1983: Inval van 35 vrouwen bij optische industrie ‘Oldelft’ in Delft 
om te protesteren tegen de productie van militaire apparatuur aldaar. Tevens 
willen ze aandacht vragen voor de Wapenbeurs in Brussel die op dat moment 
plaats vindt. ook vanuit Nijmegen. 

 

 

 



1984 

• 26 maart 1984 - Actie bij MIBO’s:  MIBO= Materieelvoorziening in buitengewone 
omstandigheden. Hier lagen allerlei medische materialen. 4 MIBO’s leegehaald in 
Tiel, Numansdorp, Hoogwoud en Ommen. Bij een MIBO gebeurde dit door een 
vrouwengroep ‘vrouwen tegen militarisme’, een ander door Nijmeegse 
autonomen. De buitgemaakte spullen zijn daarna naar andere landen gegaan waar 
ze deze spullen heel goed konden gebruiken.  

• 19-24 mei 1984 : Vrouwenverzetsweek van Heksennacht tot internationale 
vrouwendag voor ontwapening, plaatselijke acties van vrouwengroepen in het 
hele land, afgesloten met landelijke manifestatie in Volkel bij Vrouwenverzetskamp 

• 9 juni 1984 – Inpak-actie Limoskazerne onder het motto “feestelijk inpakken van 

het leger” door 150 antimilitaristen 

• 14 juni-1984- Nijmeegse actiedag tegen rakettenbesluit: 24 uur demonstraties en 

acties door de hele stad. Plaatsing nepbom bij politiebureau. ”Nijmeegse 

binnenstad ontwricht door acties”. 

• 20 Juli 1984, Vierdaagse , “(rook) bom legging” onder tribune Vierdaagse 

• Juli 1984- Ophangen spandoek ”Het leger is niet vies van fascisme” tijdens intocht 

Vierdaagse bij het Westland-Utrecht kraakpand, gevolgd door inval politie aldaar. 

• Juli 1984 - Royement antimilitaristische wandelgroep “Is t hier oorlog” 

•  

1985 

• 10 -14 april 1985- Antimilitaristische dagen Nijmegen. O42 

Uitzoeken: 

• “Actie Onkruit legt Heumensoord aan de ketting”, Vierdaagse 

• Aktie bij Belgisch consulaat, Hertogstraat vanuit AMB 

• Actie bij Rijksinrichting de Hunerberg als protest tegen behandeling minderjarige 

dienstweigeraar 

• Verfkladactie in de Nijmeegse binnenstad tegen seksueel geweld en 

oorlogsspeelgoed – vrouwen tegen seksueel geweld 

• 1984- aktie bij Bescherming Burgerbevolking villa Mariënboom aan de 

Groesbeekseweg in Nijmegen.  

 

 


