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Krakers hebben dit weekend flink
van zich laten horen in hun strijd
tegen de anti-kraakwet. Sinds
afgelopen vrijdag is kraken straf-
baar. Een demonstratie tegen het
kraakverbod is zaterdag in Nijme-
gen geëindigd in rellen. De
mobiele eenheid moest in actie
komen toen krakers vanaf het
eindpunt op het Joris Ivensplein
terug richting de binnenstad wil-
den. De politie werd bekogeld
met (bier)blikjes en een planten-
bak. In totaal hield de politie der-
tien mensen aan. Hoewel het in
Nijmegen tot een confrontatie
kwam, is de politie niet ontevre-
den over het verloop. De organi-
satie heeft zich aan de afspraken
gehouden en zich gedistantieerd
van het groepje dat de confronta-
tie opzocht, aldus de politie. De
krakers meldden in een persbe-
richt dat aan hun kant vijf gewon-
den zijn gevallen, waarvan drie
ernstig.

Ook in Amsterdam raakte de
politie een dag eerder slaags met
de krakers. Vrijdagavond werd
een demonstratie gehouden die
door het centrum van de stad
voerde. Op de Spuistraat kraakten
enkele krakers een pand dat te
koop stond. Daarna liep de
demonstratie uit de hand. Kra-
kers gooiden met bakstenen en
terrasmeubilair. De mobiele een-
heid voerden charges uit en spoot
met traangas. Elf demonstranten
werden aangehouden voor open-
lijke geweldpleging. Twee politie-

mensen en drie politiepaarden
raakten gewond. Onbekend is
hoeveel krakers bij de veldslag
gewond raakten. Ondernemers in
het centrum van Amsterdam lie-
pen veel schade op. Over een
mogelijke ontruiming van het
gekraakte pand in de Spuistraat
heeft de politie nog geen besluit
genomen.
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Felle demonstraties
tegen kraakverbod

Krakers protesteren in Amsterdam en Nijmegen Flinke 
confrontaties met mobiele eenheid In totaal 24 arrestaties 

ROBIN UTRECHT/ANP

02
mensen arresteerde de poli-
tie voor het begin van de pro-
testmars al in Nijmegen. Een
had geen geldig kaartje voor
het openbaar vervoer, een
tweede stond gesignaleerd
voor het afstaan van DNA. De
elf anderen zijn aangehouden
voor openlijk geweld en bele-
diging.

MARLIES 
DINJENS
MARLIES.DINJENS@METRONIEUWS.NL

Rellen na een demonstratie in Nijmegen tegen het kraakverbod. 
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van CDA’ers. Een moslimvader
met zoon aan zijn zijde: “Wat mij
bindt aan het CDA is ons geloof.
Als dat wegvalt, wat moet ik mijn
zoon dan adviseren?” Tegenstem-
mers hadden vaker een pragma-
tisch verhaal, maar niet minder
gepassioneerd. Niemand viel de
islam aan - of durfde dat niet.
Meermaals werd gewezen op de
kracht van het regeerakkoord.
Ook door de politici op het podi-
um. “Als u het akkoord naast het
CDA-verkiezingsprogramma legt,
dan ziet u de vele raakvlakken en
overeenkomsten.” Maar als dit
congres iets duidelijk heeft
gemaakt, dan is dat de ontoerei-
kendheid van deze gedachte. Een
burger stemt niet alleen op een
politiek programma, maar ook
op een politiek ideaal. Het
programma verandert, het ideaal
niet. Koppejan en Ferrier staan
daarin niet alleen.
Gerard Drosterij is verbonden aan de Uni-

versiteit van Tilburg.

Is het CDA-congres het laatste
obstakel voor Rutte I? Staken
Koppejan en Ferrier hun verzet?
Beide CDA-Kamerleden gaven
aan niet alleen de stemming,
maar ook de sfeer van het
congres mee te laten rekenen in
hun oordeel. Die was indrukwek-
kend. Korte doch innige betogen


