Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen

RUBRIEK
COLUMN

Op voet van oorlog?
Leden van de typisch Nijmeegse actiegroep 'Is het hier Oorlog?' liepen in de jaren ’80 uit protest
in T-shirts met opdruk en met spandoeken de Vierdaagse mee. De actiegroep zei niks tegen
de Vierdaagse zelf te hebben, maar vonden de stram in het gelid lopende, veelal bewapende
militairen van de intocht een militaire parade maken. Waarbij een opgetrokken façade van
verbroedering en verdraagzaamheid het militaire karakter zou moeten verdoezelen.
Publiek, organisatie en medewandelaars konden weinig sympathie opbrengen voor deze groep. In 1984
dreigde het zelfs uit de hand te lopen omdat het publiek agressief reageerde op de groep. Wat daarbij niet
meehielp was dat in dat jaar de Vierdaagse sowieso
een wat gespannen sfeer had. Op de dag van de intocht
werd er ’s ochtends een heuse bom gevonden onder de
tribune bij de Vereeniging. Diezelfde middag werd het
kraakpand op de hoek van de Groesbeekseweg / Sint
Annastraat onder luid gejuich van het vierdaagsepubliek ontruimd. Ook het weer hielp niet mee. Flinke
plensbuien zorgden ervoor dat er weinig publiek langs
de route stond en de Gelderlander vergeleek het wandellegioen zelfs met een begrafenisstoet.
Het was overigens het laatste jaar dat de actiegroep
meeliep. Omdat ze weigerden gebruik te maken van de
door militairen gemaakte pontonbrug bij Cuijk en een
alternatieve route liepen en tevens, ondanks het verbod, politiek getinte vlaggen en spandoeken droegen

bij de intocht, werden de groep en haar sympathisanten gediskwalificeerd voor de komende jaren. Saillant
detail is dat de Nijmeegse burgemeester Hermsen demonstratief zijn hoofd afwendt tijdens de intocht als
de groep binnenkomt.
Ietwat paradoxaal is het dat een paar jaar later door
de val van de muur, het einde van de Koude Oorlog en
de bezuinigen op defensie het militaire aspect
als een plumpudding in
elkaar zakte, zonder dat
daar ook maar iemand
tegen demonstreerde.
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