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DE BINNENSTAD VERDIENT BETER

Wilt u meer weten over het sociale alternatief 
van de SP in Nijmegen? Kijk op nijmegen.sp.nl

HAALBAAR, BETAALBAAR EN 100% SOCIAAL

 Ç HANDEN AF VAN DE ZORG VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN, 
GRATIS BUS VOOR 65+

 Ç STOP DE HUUREXPLOSIE EN BOUW BETAALBARE WONINGEN

 Ç HALVEER PARKEERTARIEVEN EN STOP BETAALD AVONDPARKEREN

 Ç PAK WERKLOOSHEID AAN, 2.000 BANEN ERBIJ

 Ç VERLAAG BELASTINGEN VOOR BURGERS EN KLEINE 
ONDERNEMERS

5X BETER, 100% SOCIAAL

De wijkvoorzieningen liggen onder vuur en de huren schieten om-
hoog. Het stadscentrum gaat gebukt onder slecht parkeerbeleid. 
De zorg voor ouderen wordt uitgekleed en het stadsbestuur doet 
niets aan de werkloosheid. Het is tijd voor een sociaal alternatief. 
Gebruik uw stem en kies 19 maart SP!
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DE STRAAT VAN 
DE WEEK

Ziekerstraat nu

Ziekerstraat
Hij steekt de Canisiussingel over en loopt 
de Van der Brugghenstraat in. Bij Van der 
Stad in de Hertogstraat haalt hij schroe-
ven en pluggen om een Tomado-rekje op 
te hangen. Bij het postkantoor in de Van 
Broeckhuysenstraat haalt hij postzegels van 
dertig cent om eventuele brieven te frankeren. 
Hij haalt een kersenvlaaitje bij de Postduif 
op de hoek van de Tweede Walstraat en een 
doosje La Paz bij het sjofele sigarenzaakje 
ernaast. Zaterdagmiddag, de stad vol mensen 
die iets of niets te doen hebben. Drukte in 
de Ziekerstraat, zijn favoriete winkelstraat, 
een straat die lichtjes aflopend een flauwe 
bocht beschrijft. Met enige goede wil kun je 
in dit verloop een oeroud reliëf herkennen, 
een glooiing van ver vóór de stad, en dan is 
het deze straat die haar op haar natuurlijke 
plaats verankert. 
Uit: Die stad, dat jaar van Koos van 
Zomeren, waarin hij de ontstaansgeschiedenis 
van de SP beschrijft in hun oerjaar 1972.

Nergens waren de veranderingen in 
Nijmegen zo ingrijpend als in de binnen-
stad. Elk gemeentebestuur wil blijkbaar 
graag iets blijvends achterlaten. En is het 
niet het gemeentebestuur, dan zorgt een 
bevriende mogendheid daar wel voor. Voor 
het verhaal van de Ziekerstraat gingen we 
bij een aantal mensen langs die daar vroeger 
- Dolf Botermans - of nu nog - Jos en Sabine 
Doorman - woonden en werkten. 

wANDELING
Met Dolf maken we een denkbeeldige wan-
deling door de straat. Bij een aantal panden 
blijven we wat langer stilstaan en we starten 
daarbij vanaf de Van Schevichavenstraat. Dolf: 
‘Meteen links op de hoek vind je nog steeds 
slagerij John Verstegen. Toen ik nog aan de 
Prins Bernardstraat woonde, tijdens en vlak na 
de oorlog, heb ik vaak op de Wedren gevoet-
bald met Joop Verstegen, die de winkel ook 
jarenlang gerund heeft. De winkel zit er sinds 
1923. Daarnaast zat kunsthandel en edelsme-
derij Meijers-Ruyten. Als edelsmid was Jos 
Meijers onder andere verantwoordelijk voor 
de smeedijzeren poort die toegang geeft tot het 
Valkhofpark. In 1968 sloot de smederij en vier 

jaar daarna de kunsthandel. Op de hoek met de 
Tweede Walstraat stond drogisterij de Papaver 
van de familie Vermeulen. Het pand, pas ge-
renoveerd, stamt uit 1930, en wij vroegen ons 
vroeger altijd af of de naam afkomstig was van 
de opium dragende bloem, dan wel een afkor-
ting was van PAPAVERmeulen. Op een van de 
bovenkamers zou schrijver Godfried Bomans 
nog gewoond hebben.’

Dolf Botermans is geboren in 1935. Vernoemd 
naar een oom die op zeer jonge leeftijd was 
overleden. Toen zijn ouders in 1932 trouwden, 
begonnen zij in de Ziekerstraat een meubel-
zaak, de Meubelkoning, en gingen er in eerste 
instantie tegenover wonen. Na zijn middel-
bare school ging Dolf medicijnen studeren in 
Utrecht, maar toen zijn vader vanwege zijn 
gezondheid een beroep op hem deed om in de 
zaak te komen werken, is hij in 1963 het be-
drijf in gegaan. We vervolgen onze wandeling.

‘Waar tot voor kort kunstgalerie Bart zat, 
vond je de fietsenhandel van Pietje Gijsberts, 
een altijd vrolijke man. Als mijn kleren ver-
steld of aangepast moesten worden, gingen 
we naar kleermaker Hoeboer, die boven het 
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pand daarnaast woonde. Dat was een oudere, 
stuurse, beetje eigenzinnige man die door 
zijn werkkamer vogeltjes liet vliegen. Sijsjes, 
die hij hennepzaadjes liet pikken vanaf zijn 
vooruitgestoken onderlip. Een stukje verder 
zat houthandel Emmerik. Een uitgestrekt be-
drijf, want ze hadden veel ruimte nodig voor 
hun opslag. Na de sloop ten behoeve van de 
Mariënburgpassage in 1973 is de houthandel 
verhuisd. Populair is die passage nooit gewor-
den. Het was er donker en onguur, en met de 
aanleg van de Moenenstraat in 2003 bleef er 
nog maar ruimte over voor een paar winkels. 
Aan de andere kant was een paar jaar eerder 
de Molenpoortpassage geopend. Daar liep ook 
nog een straatje dat toegang gaf tot lampen-
fabriek SOL van de familie Beusker en naar 
kolenboer Van Kleef. Diens vrouw had sym-
pathie voor de NSB en daar is ze na de bevrij-
ding voor gestraft. Toen de lampenfabriek ging 
verhuizen, huurde mijn vader het pand, want 
uitbreiding was hard nodig. Het straatje werd 
van de gemeente gekocht en zo hadden we een 
mooi aaneengesloten geheel voor de zaak. Op 
nummer 84, in het bovenhuis en naar verluidt 
een ontwerp van de bekende architect Oscar 
Leeuw, heb ik mijn kleuterjaren doorgebracht. 
Mijn moeder wilde dichter bij de zaak wonen.’ 

MEUBELKONING
Na de crisisjaren ging het crescendo met de 
Meubelkoning. De winkel zag er van buiten 
klein uit, maar achter de zaak bevonden zich 
enorme balzalen met voldoende ruimte om alle 
koopwaar tentoon te stellen. In die jaren een 
noviteit. Het bedrijf had in zijn beste jaren bijna 
dertig mensen op de loonlijst staan. De meubels 
werden aanvankelijk per bakfiets, later voorzien 
van hulpmotor, bij de mensen thuisbezorgd. 
Ook werd gebruik gemaakt van bodediensten, 
die bijeenkwamen in café de Klok, óók aan de 
Ziekerstraat. Hieruit zou later Klok Logistics 
voortkomen. Dolf trouwde in 1966, woonde 
even buiten de stad in Bemmel, maar verhuis-
de in 1972 naar de Javastraat, waar hij nu nog 
woont. Verder met de wandeling.

Dolf: ‘Ik mag niet de kruidenierszaak van 
Brouwer, iedereen noemde hem Piet Lut, 
vergeten. Hij kwam met een boekje aan huis, 
waarin de bestellingen werden opgenomen, die 
later werden afgeleverd. Hij bezorgde ook ná 
sluitingstijd. Echte service! Daarna volgde het 
bouwbedrijf Van Tienen met aan de voorzijde 
kapper Van de Broek. Zeer spraakzame man 
en hij was een heel bekend figuur in de stad. 
Naast de kapsalon zat de aardappelhandel van de 

Weduwe Losekoot, maar daarvóór een fabriek 
in schoenmakersmachines van Baldenhofer met 
voorin een klein kruidenierszaakje onder het 
motto: de Sperwer spiedt naar wat U voordeel 
biedt. Jos van der Steen heeft er een fournituren-
zaakje gehad. Toen die ermee ophield zijn wij er, 
de Meubelkoning, tapijten gaan verkopen. Wij 
werden zo bijna buren met de radiowinkel annex 
fietsenhandel van Doorman.’

DOORMAN
Doorman is een van de bekendste familiebe-
drijven in de stad. Opa - Jac - Doorman begon 
in 1911 een bedrijf in de Van Goorstraat in 
Bottendaal in fietsonderdelen. Een paar jaar later 
startte hij vanuit de Tweede Walstraat eerst met 
de verhuur, en later met de verkoop van fietsen. 
In 1918 kwam Wim van de Water in dienst als 
fietsreparateur. Die zou bijna vijftig jaar in dienst 
blijven. Met zijn pensioen verdwenen de fietsen 
uit het assortiment. In de jaren dertig was de 
radio gemeengoed geworden. De combinatie 
radio’s en fietsen kwam wel vaker voor. In 1919 
was al een pand aan de Ziekerstraat aangekocht 
en in 1933 kwam daar het pand van de buren bij. 
Er werd veel op de lat gewerkt. Het was normaal 
dat op zondagochtend vóór de mis de winkel 
ook open was. Serviceverlening stond en staat 

Ziekerstraat toen
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nog steeds hoog in het vaandel. Tijdens het 
bombardement op 22 februari 1944 bleef de 
Ziekerstraat niet, maar het pand van Doorman 
wel gespaard. Vlak na de oorlog namen de 
twee zonen Arie en Jac het bedrijf over en zag 
huidig directeur Jos Doorman het levenslicht. 
Jos: ‘Ik heb hier altijd boven gewoond. Precies 
weet ik het niet, maar het pand stamt ergens 
uit de 17e eeuw. Het is in feite een oude stads-
boerderij. Je kunt in het magazijn nog duide-
lijk de contouren van de poort zien, waardoor 
paard en wagen vroeger naar binnenreden. De 
kelder loopt helemaal door tot ónder de kelder 
van café de Stoof aan het Koningsplein. Daar 
werd tijdens de oorlog vaak geschuild.’ 

VEEL sERVICE
Elke vierkante centimeter in het pand wordt 
gebruikt. Wat ooit een binnenplaats was, werd 
overdekt om ook als opslag dienst te doen. 
Zelfs in de gangtrap die naar de privévertrek-
ken voert, hangen snoertjes, kabels en pluggen. 
Jos: ‘Van de grotere merken hebben we een 
basisassortiment aan onderdelen in huis, zodat 
we er altijd kunnen zijn voor de klant. We 
hebben hier vlakbij nog een opslagruimte voor 
het grotere witgoed. Die is beter te bereiken 
voor onze auto’s. We hebben altijd producten 
verkocht met een hoog servicegehalte, omdat 
daar onze kracht ligt. De klant moet terug 
blijven komen. Het assortiment verandert snel, 
maar aan de andere kant: het cassettebandje 
heeft ook dertig jaar bestaan, de televisie was 
er in 1956 en pas veertig jaar daarna kwam de 
platte tv op de markt.’ 

Volgens Jos Doorman is de Ziekerstraat 
een verbindingsstraat en géén A-locatie om 
een winkel te runnen. ‘Dat zijn toch echt de 
Broerstraat en de Molenstraat. Nee, ook geen 
ringstraat. Dat is wel jammer, want daar gaat 
vanuit de gemeente extra geld naartoe. Vroeger 
kende ik iedereen in de straat. Je deed er de 
boodschappen, want alles was voorhanden. Er 
is tussen de winkeliers onderling altijd wel iets 
van een samenwerkingsverband geweest. Bij 
de opening van de Waalbrug in 1936 hingen in 
de straat al over de hele lengte en breedte vlag-
gen en banieren die de winkeliers gezamenlijk 
betaald hadden. Dat doen we nu nog, al is 30 
procent geen lid van de winkeliersvereniging. 
Die liften gratis met de rest mee. Jammer. 
Het zijn vaak de grotere filiaalbedrijven met 
winkels verspreid over het hele land, die het af 
laten weten. De VCON, Vereniging Centrum 
Ondernemers Nijmegen, behartigt de belan-
gen van alle winkeliers, en dat doen ze heel 
goed.’ Bij het 75-jarig bestaan in 1986 haalde 
Doorman Ruud Gullit, toen Europees voetbal-
ler van het jaar, naar de Ziekerstraat. Hij voet-
balde op dat moment bij PSV en via Philips 
was het contact snel gelegd. Jos: ‘Het stond 
hier zwart van de mensen. Hij heeft duizend 
ballen uitgedeeld. De tegenprestatie was het 
installeren van een zonnehemel bij hem thuis.’ 

GEBOORTETEGELs
Twee jaar later, in 1988, kwam Burghouts - 
toen ook nog met een winkel in de Ziekerstraat 
- met het idee geboortetegels te leggen. Jos: 
‘Hij had dat ergens in Europa gezien. Wij 

betaalden een paar tientjes, de klant een paar 
tientjes, en hij kon gelegd worden. Sabine, 
mijn dochter, kreeg nog een proeftegel. Och 
ja, je doet en verzint van alles om de klant naar 
de straat en je winkel te lokken. Door verbou-
wingen en allerlei andere werkzaamheden zijn 
veel van die tegels inmiddels wel kapot.’
‘We trokken ook één lijn toen het gemeente-
bestuur een groot voetgangersgebied van de 
straat wilde maken. Laden en lossen zouden 
we dan achterom moeten doen. Maar dat kan 
bijna niemand hier. Uiteindelijk zijn we er 
uitgekomen en mag er nu tot 12 uur vrachtver-
keer in de straat komen.’

Zijn leven lang, inmiddels 67 jaar, woont Jos 
boven de winkel. ‘Ik ben een uitzondering. De 
meeste winkeleigenaren wonen elders en heb-
ben de woonruimte verhuurd, veelal aan stu-
denten. Je zou het niet denken, maar het is vrij 
rustig hier. De kroegenloop is niet voorbij dit 
pand, maar gaat via het Koningsplein. Achter 
het huis op de eerste verdieping hebben we een 
dakterras. Daar zit je heel rustig hoor, ja be-
halve tijdens de Vierdaagse of de kermis, maar 
daar kies je voor.’ Sabine, dochter van Jos en 
35 jaar, staat klaar om in de voetsporen van 
haar vader te treden. Sabine: ‘Maar hij weet 
nog niet van ophouden. Ik leer nog elke dag 
van hem. Ik heb al wel de administratie over-
genomen. Die deed mijn moeder eerst.’ Jos: 
‘Met het oog op mijn gezondheid ga ik elke 
dag een eindje lopen. Samen met een vriend. 
Als ik alleen ga, is de verleiding om even een 
café in te gaan, net iets te groot, haha.’ 

ENGELTjEsMAKER
Met Dolf Botermans wandelen we verder door 
de straat. Dolf: ‘Naast Doorman zat slage-
rij Meussen. Met zijn zoon Chris en Carel 
Voss, van het modehuis, voerde ik namens 
de winkeliers uit de straat het overleg met de 
gemeente over wat wij een beetje smalend het 
breedste fietspad van Nijmegen noemden. We 
hadden vooral met wethouder Bergamin te 
maken toen. Wanneer ze ons wilden paaien, 
werden we uitgenodigd in de duurste kamer 
van het stadhuis, anders was het gewoon op een 
kantoortje van Bouw- en Woningtoezicht. Op 
de hoek met de Koningsstraat zat het café van 
Jan Meussen, die in de volksmond Jan de Miw-
wis genoemd werd, met daarnaast een stalling. 
De kroeg kende een speciale dans, de Schots 
van Jan de Miwwis, vooral populair tijdens de 
kermisdagen. In dat rijtje zat ook de Gemeente-
reiniging voordat ze naar de Tweede Walstraat 
verhuisde. Daar werkte echte putjesscheppers. 
Op de hoek heeft Wanco, de doe-het-zelver, 
een winkel gehad. Voordat je bij het modehuis 
Voss kwam, passeerde je eerst nog de paarden-

sabine en jos Doorman
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Dolf Botermans

slagerij van Ebbers. Ik hoor nog het gekletter 
van de paardenhoeven wanneer ze in draf 
door de straat naar hun onvermijdelijke einde 
werden geleid. De straat overstekend kwam je 
bij de Sanitaswinkel. Wat ze daar verkochten, 
vind je tegenwoordig in elke drogisterij, maar 
toen luidde die winkel het prille begin van 
de seksuele revolutie in. Maar daar gebeurde 
méér. De exploitant werd de Engeltjesmaker 
genoemd, omdat er ter plekke abortussen uitge-
voerd zouden worden. Later kwam op die plek 
Rembrandt, een winkel in benodigdheden voor 
kunstschilders. De schoenenzaak van Naterop 
volgde en de vishandel van Herman de Klein. 
Zijn winkel was in de voorkamer en daarachter 
werd gewoond en geleefd. Ook bij Herman kon 
je altijd terecht, ook ná sluitingstijd. Op dezelf-
de hoogte zat de groentezaak van Kropman. 
Veel van zijn klandizie kwam van de Singels. 
Toen wat later zich nóg een groenteboer in de 
straat vestigde, een man met een groot gezin 
die het niet breed had, vroeg de pastoor vanaf 
de kansel van de kerk aan de Molenstraat om 
toch ook groente bij deze boer te kopen. Nog 
een opvallende winkel was Maison pour vous, 
een van de eerste en lange tijd ook de enige 
seksshop in de binnenstad. Achterin de winkel 
was een klein filmzaaltje. Verderop zit sinds de 
jaren zeventig de patisserie van Strik, en bij de 
sigarenzaak van Willem Odendaal kwam ik met 
mijn klasgenoten van het gymnasium heel vaak. 
Willem had als marconist op een onderzeeboot 
gevaren. Hij zat vol met spannende verhalen, 
vaak met een seksuele lading als hij vertelde 

over de havens die ze onderweg aandeden. Die 
vonden we het meest interessant. Weer iets 
verder was bakkerij de Postduif van de familie 
Van der Krabben. In het laatste stuk ten slotte 
de sigarenzaak van Schipperheijn en op de hoek 
het welbekende Lichtpaleis.’

Toen in 1979 de eerste symptomen van de 
crisis in de jaren tachtig zich openbaarden, 
twijfelde Dolf geen moment en sloot de Meu-
belkoning. Gebruikmakend van zijn kennis, 
opgedaan bij zijn studie medicijnen, besloot 
hij zich te specialiseren in bedden en bedden-
bodems. Dat werd Domein, DOlfs MEubelen 
In Nijmegen. Veel van zijn klanten waren door 
huisartsen doorverwezen. Hij leverde bedden 
over heel Europa. In 2000, Dolf was toen 65 
jaar, droeg hij de zaak over. 

wAFFEN ss
Dolf heeft voor een deel zijn levensverhaal 
opgeschreven. Dat de laatste wereldoorlog 
daar een belangrijk onderdeel van is, laat zich 
raden. Zo verhaalt hij over Paul Nieuwenhuis, 
de uitbater van een café aan de Ziekerstraat. 
De toonzalen van de Meubelkoning grensden 
aan de achterzijde van die kroeg. Nieuwenhuis 
was niet alleen een fervent aanhanger van de 
N.S.B., in zijn kroeg ronselde hij mensen voor 
de Waffen SS. Hij adverteerde er zelfs mee: 
vrijwilligers voor de Waffen-SS Nord-West 
kunnen zich voor inlichtingen en inschrijving 
vervoegen bij Paul Nieuwenhuis, Ziekerstraat 
66, Nijmegen. Eén van de expeditieknechten 

van de Meubelkoning heeft hij zo, na eerst 
dronken gevoerd te hebben, overgehaald om 
dienst te nemen in het leger en die belandde zo 
nog in Rusland. Tot vreugde van zijn collega’s 
keerde hij heelhuids terug. Met Paul Nieu-
wenhuis liep het minder goed af. Hij kreeg 
levenslang voor zijn ronselpraktijken. Hij is in 
de jaren zestig overleden.

De Ziekerstraat nú is een ander verhaal. Er 
was door de jaren heen altijd vrij veel ver-
loop, maar relatief weinig leegstand. Dat is 
de laatste jaren veranderd. Het is voor een 
belangrijk deel te wijten aan de opkomst 
van internetwinkels. Zo sloot onlangs Hype 
Bazaar, een schoenwinkel, na amper twee jaar 
haar deuren alweer en dat een politieke partij 
tijdelijk een winkelpand huurt in de straat is 
volgens sommigen de omgekeerde wereld. 
Bij Doorman maken ze zich nog geen zorgen. 
‘Wij zijn een winkel die het vooral van zijn 
service moet hebben, tot op de zolder. Er is 
inmiddels zoveel emotie met dit pand verbon-
den, we gaan hier nooit weg. Dat is nog nooit 
in ons op gekomen.’

Tekst: Michiel van de Loo 

Kleurenfoto’s : Dave van Brenk
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Ziekerstraat

Het nieuwe hoekpand Ziekerstraat 1, 1a en 3 
is in 1950 gebouwd in opdracht van de Gebr. 
Voss. Dit wederopbouwpand van architect 
G.A. Heldoorn uit Leeuwarden staat inmid-
dels op de gemeentelijke monumentenlijst. 
De voorgevel staat op een andere plaats dan 
de oorspronkelijke bebouwing. Dat geldt ook 
voor de aangrenzende panden (nummer 5 t/m 
9).

De voorgevels van Ziekerstraat 1 t/m 15 ston-
den vroeger in het verlengde van de Lange 
Koningstraat. Nummer 15 lag naast de Lange 
Koningstraat 46. Aan de overzijde van de Lange 
Koningstraat lag Café Meussen, Ziekerstraat 
17 (zijdeur Lange Koningstraat 33). Dit 
pand werd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
slechts licht beschadigd. Het café is in 1952 
alsnog gesloopt om plaats te maken voor een 
nieuw café Meussen, Ziekerstraat 9 (hoek 
Koningstraat). De nieuwbouw verrees deels 
op dezelfde plaats als het oude café, maar wel 
aan de andere kant van de straat! Dit café, dat 
later de naam Du Commerce heeft gekregen, 
is op 1 oktober 1953 heropend.

Waar nu de Koningstraat uitkomt op de 
Ziekerstraat, stonden tot begin jaren ’50 pan-
den met huisnummer 21 en 23. Na de sloop van 
Ziekerstraat 25 is hier in 1955 een winkelpand 
met twee woningen gebouwd (Koningstraat 
31 t/m 35). Toen de gemeenteraad op 24 okto-
ber 1951 een besluit nam over de inwerking-
treding van de nieuwe naam Koningstraat, 
stonden Ziekerstraat 17 t/m 25 er nog. Dit zou 
kunnen verklaren waarom de Koningstraat 
geen Koningsplein heet.

Het eerste nog bestaande vooroorlogse pand 
is Ziekerstraat 27 (bouwjaar 1933). Hier was 
jarenlang Slagerij Meussen gevestigd. Bij de 
Slag om Nijmegen werden hier op 20 septem-
ber 1944 gewonde Britse militairen naartoe 
gebracht, waarbij het hakblok als operatietafel 
fungeerde. 

Dat de Ziekerstraat in het verleden een be-
langrijke verkeersfunctie had, blijkt uit een 
foto-onderschift in De Gelderlander van 9 
november 1955: ‘Het eerste verkeerslicht 
is te Nijmegen verschenen. Het staat opge-
steld op het drukke kruispunt van Plein 1944, 
Molenstraat en Ziekerstraat. Het is een duide-
lijk signaal, dat aan het verkeer goede dien-
sten bewijst. We hopen dat deze eerste zwa-
luw spoedig wordt gevolgd door de lente van 
verkeerslichten welke voor onze stad op stapel 
staat.’ 

Tekst: Rob Essers  

De Ziekerstraat is vermoedelijk al in de Romeinse tijd ontstaan als onderdeel van een heir-
baan vanuit Maastricht. Bij de uitbreiding van de stad in de 15e eeuw kwamen de oude poort 
(Wiemelpoort) en de straat binnen de stadsmuren te liggen. Aan de kant van de Tweede 
Walstraat werd een nieuwe poort (Ziekerpoort) gebouwd.

Hoewel de schrijfwijze in de loop der tijden veranderde (1434: Zikerstrate, 1580: Syckerstraette, 
1730: Sieckerstraet), is de straatnaam ten minste 600 jaar oud. De Ziekerstraat is waarschijnlijk 
genoemd naar het Leprozenhuis dat in het verlengde van de straat lag. Een leprozenhuis was 
een inrichting voor lepralijders. Om besmetting te voorkomen werd zo’n inrichting buiten de 
stadsmuren gebouwd. Het Leprozenhuis is in 1579 afgebroken. Dit had te maken met de Spaanse 
dreiging tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648). Om een vrij schootsveld te creëren werden 
destijds veel leprozerieën afgebroken.

Volgens een andere verklaring zou ‘zieker’ afkomstig zijn van het werkwoord ziekeren (sijpe-
len). Voor de Wiemelpoort lag een poel (‘sieker’), die ook wel Posthouwerspoel werd genoemd. 
De familie Posthouwer bezat reeds in de 14e eeuw een schuur buiten deze poort. De poel is in 
1747 gedempt.

Op de wegenlegger uit 1859 staat de naam Ziekenstraat met de omschrijving: ‘Van de 
Varkensmarkt tot de Ziekenpoort’ (Legger B, nr. 80). Het eerste gedeelte van de straat bij de 
Molenstraat werd Varkensmarkt genoemd (Legger B, nr. 79). De 15e-eeuwse Ziekerpoort was al 
in 1701 dichtgemetseld in het kader van de versteviging van de walmuren door vestingbouwer 
Menno van Coehoorn (1641-1704). In de periode 1811-1815 was de poort weer tijdelijk in ge-
bruik, maar pas na de sloop in 1877 werd de straat weer een doorgaande route. 

Na het slopen van de wallen ontstond een nieuw gedeelte dat Verlengde Ziekenstraat werd ge-
noemd. Op 23 april 1881 stelde de gemeenteraad hiervoor de naam Ziekenstraat (met n) vast. 
Op 24 november 1906 werd het laatste gedeelte tussen de van Welderenstraat en de Oranjesingel 
vernoemd naar gemeentearchivaris H.D.J. van Schevichaven (1827-1918).

Bij de algehele herziening van alle straatnamen in 1924 werd alsnog de naam Ziekerstraat (met r) 
vastgesteld (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924). Het laatste besluit dateert uit 1950 (besluit B&W d.d. 
18 oktober 1950). De Ziekerstraat is een van de straten waarvan de naam bij de wederopbouw 
gehandhaafd is, maar waarvan de ligging is aangepast. De wijziging heeft betrekking op het eer-
ste deel van de straat dat bij het bombardement van 22 februari 1944 werd verwoest.
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Zoals altijd zijn er weer veel activiteiten 
te melden vanuit het Bewonersplatform. 
Naast de blijvende aandachtspunten als 
veiligheid op straat, communicatie met 
politiek en ambtelijke afdelingen en het 
meedenken over de toekomst van zorg 
en welzijn in het Centrum, is een hot 
item van de afgelopen periode geweest 
de aangekondigde sluiting van Nieuw 
Doddendaal, bij het ontbreken van een 
fatsoenlijk alternatief. Vooral ook door de 
inspanningen vanuit het Bewonersplatform 
lijkt daarin nu gelukkig een kentering 
bereikt en is de huuropzegging door ZZG 
zorggroep voorlopig opgeschort.

Regiegroep in nieuwe samenstelling
Intussen heeft er een wijziging in de 
samenstelling van de Regiegroep 
plaatsgevonden, waaraan we hier aandacht 
willen geven. Nu Mickel Moors gekozen heeft 
voor een rol in de actieve politiek bestaat de 
Regiegroep nog uit Margriet Klomp en Robert 
Gillissen. Eerder waren zij al lid, maar vanaf 
nu zullen zij zowel binnen als vooral ook naar 
buiten zich manifesteren als de woordvoerders 
vanuit het Bewonersplatform Centrum.
Margriet woont sinds zeven jaar in het 
Centrum. Ze kwam al snel in contact met het 
toen nog prille Platform. Dit naar aanleiding 
van een wijkschouw in de omgeving van het 
Kronenburgerpark. Na een actieve bijdrage 
aan de werkgroep Overlast en Veiligheid, 
die in haar eigen woonomgeving vruchtbaar 
heeft gefunctioneerd, is zij de Regiegroep 
gaan versterken. Haar inbreng als ZZP-er 
training/coaching komt de communicatie 
intern en extern en de slagvaardigheid van de 
werkgroepen ten goede.
De participerende samenleving die ook de 
overheid voor ogen heeft, is er volgens 
Margriet wel een die nadrukkelijk twee kanten 
heeft: die waarin bewoners hun bijdragen leren 
leveren, maar tegelijk die waarin bewoners 
ook een serieuze rol meespelen in plan- en 
besluitvorming bij alle onderwerpen.
Robert woont sinds veertien jaar in het 

Centrum en kwam ongeveer twee jaar 
geleden naar aanleiding van een oproep in De 
Brug bij het Platform. Hij voelde zich vanaf 
het begin betrokken bij de onderwerpen die 
besproken werden. De samenwerking met 
bewonerswerkgroepen heeft, zo meent hij, zijn 
effectiviteit intussen bewezen.
Zoals Margriet haar achtergrond als trainer/
coach inbrengt, zo is de ervaring van Robert als 
jurist voor diverse gemeenten op het gebied 
van bouwvergunningen, bestemmingsplannen 
en milieu, zeer nuttig bij zijn begeleiding van de 
werkgroepen.

Oproep!
Met nadruk willen Margriet en Robert overigens 
wel kwijt dat het geenszins de bedoeling 
is dat zij beiden als enigen de Regiegroep 
blijven vormen. Bij deze doen ze opnieuw 
een dringende oproep aan bewoners om de 
Regiegroep te komen versterken. Eenieder 

met positieve inzet en al dan niet specifieke 
persoonlijke of professionele achtergronden is 
welkom.
Eenzelfde oproep geldt voor het aanmelden van 
nieuwe deelnemers aan het Bewonersplatform. 
Motto van het Bewonersplatform is immers: 
Méé(r) Denken, méé(r) Doen.
Voor alle vragen, ook voor het vergaderschema 
van de bijeenkomsten in AC Doddendaal (ingang 
Achter Valburg) kunt u terecht bij het mailadres 
bewonersplatform-centrum-nijmegen@live.nl.
Weet dat alle bewoners van het centrum en de 
Benedenstad er te allen tijde welkom zijn. 

Tekst:  Ad Jansen

Foto: Gerie Sandmann

Nieuws 
BewoNersplatform 
CeNtrum NijmegeN

Margriet Klomp en Robert Gilissen



10maart 2014

Onze zwanen
 
Tot vreugde van velen hadden onze zwarte 
zwanen, Dido en Aeneas, vorig jaar een nest. 
De pluizige kleine zwaantjes, die uit de eieren 
kwamen, zwommen onder de hoede van hun 
ouders door de vijver. Een prachtig gezicht. 
Uiteindelijk bleven er vier in leven, die snel 
opgroeiden tot mooie jonge zwanen. 
In januari bleken tot grote verrassing de zwa-
nen alweer eieren te hebben. Nu werd het 
tijd om te onderzoeken hoeveel zwanen in 
de twee vijvers in het park goed kunnen le-
ven. Bij navraag bij meerdere zwanenkenners 
bleek dat het verstandig was onze vier jonge 
zwanen te brengen naar een plek met meer 

ruimte. En zo zijn de vier jonge zwanen ge-
bracht naar de plek waar hun vader Dido van-
daan kwam. Daar is genoeg ruimte.
Natuurlijk is er ook verbazing dat er zo vroeg 
in het jaar alweer een nest met eieren is. 
Het is wel een erg zachte winter, maar toch. 
Zwarte zwanen komen van origine uit een 
warm klimaat, Australië. Ook al leven zij nu 
aan het andere eind van de wereld in heel an-
dere klimatologische omstandigheden, zij be-
houden hun bioritme en leggen het hele jaar 
door eieren. In Nederland komen veel meer 
witte zwanen voor, die zich meer aan ons kli-
maat aanpassen. Het is wel te hopen dat, als 
de eieren van Dido en Aeneas uitkomen, er 
niet alsnog een vorstperiode komt. Dan is het 

toch lastiger overleven.
We zullen onze parkbezoekers en geïnteres-
seerden op de hoogte houden. Dat kan via 
ons informatiebord in de dierenweide en bin-
nenkort kan nieuws ook gelezen worden op 
de totaal vernieuwde website. Op dit moment 
wordt nog hard gewerkt aan deze website. 
Over een maand zal hij de lucht in gaan. Als 
het zover is, zal daarover een mededeling in 
het infobord verschijnen. 
Blijft, dat de dierenverzorgers altijd bereid zijn 
de vragen van bezoekers over onze dieren te 
beantwoorden. 

Tekst: Joke van Onna      

Foto: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark
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Parkeren en Nijmegen, het is een haat-liefdeverhouding. Het lukt het gemeentebe-
stuur maar niet om alle partijen tot elkaar te brengen. 

Neem nu het beleid dat alle bewoners hun bezoek moeten laten betalen tot aan 23.00 
uur in de avond, zelfs op zondag. In Dukenburg gaat dit feestje voor de gemeentekas 
niet door, maar weer schijnt er vergeten te worden dat onze wijk ook voor het meren-
deel een gewone woonwijk is, waar 9000 mensen wonen, werken en leven en dus ook 
graag hun visite ontvangen. Wat levert dit nu allemaal op? Ergernis. 

De verhoudingen zijn soms ook compleet zoek. Nu wordt er een besluit genomen dat 
de gemeente voor veel geld 200 parkeerplaatsen opkoopt onder Plein 1944 en deze ver-
volgens wil doorverhuren aan bewoners en ondernemers voor het luttele bedrag van 
15 euro per maand. Dat staat in geen verhouding tot een vergunning open en bloot op 
straat. Wanneer start de verloting, zou ik zo zeggen, want dat heeft menigeen toch wel 
over voor zijn bolide, veilig en wel opgeborgen ondergronds en lekker droog.

Dan weer de alsmaar stijgende parkeertarieven, wat voor de leefbaarheid van ons cen-
trum weer een domper is. Want zeg nu zelf, boodschappen doen en ontspannen win-
kelen is geen feest als je daar vele euro’s bij op moet tellen voor het parkeren. In de 
omliggende gemeenten kan je gratis terecht en zijn ook aantrekkelijke winkelcentra 
verschenen.

Veel bewoners zouden wel eens willen 
weten wat er onder aan de kantlijn nu 
werkelijk overblijft als je de kosten en de 
baten van het parkeren met elkaar ver-
gelijkt. Een splinternieuwe parkeergara-
ge onder de Van Schaeck Mathonsingel, 
die voor het merendeel leegstaat, kan je 
beter verhuren tegen een aantrekkelijk 
parkeertarief, nietwaar? 500 x €1,- is het-
zelfde als 100 x €5,-, maar 500 mensen 
in het centrum geven wel meer uit, dan 
die luttele 100. Het wordt tijd dat we eens 
flink in opstand komen. Er komt weer 
een nieuw gemeentebestuur, met een 
nieuwe ronde en nieuwe kansen om het 
parkeerbeleid eens flink op de schop te 
nemen. Mariken zal het op de voet vol-
gen en via onze vernieuwde site kunnen 
we wellicht een inventarisatie maken van 
alle parkeerzaken die u bezighouden om 
dit aan te bieden aan het nieuwe college 
in april. 

Tekst: Anneke Arzbach     

Foto: Gerie Sandmann

PaRkeeR
eRGeRNisseN

Parkeermeter in het centrum van Nijmegen

Rijdende rechter, 
mooi vak
Maar al te vaak word ik als wijkagent ge-
confronteerd met verhalen en klachten van 
bewoners in centrum en Benedenstad van 
Nijmegen. Vaak zijn de klachten gegrond en 
zijn ze er al een tijdje. Ik wil dat dan goed 
onderzoeken en sla onze systemen er op 
na. NIKS. Ik kijk dan nog eens en roep er een 
specialist bij. Weer NIKS. De sociale media 
draaien wel volop en het conflict loopt op.
In de tussentijd is het al een groot probleem 
geworden en te laat voor buurtbemidde-
lingnijmegen.nl. De sfeer is verziekt, op-
lossingen komen met moeite tot stand. De 
politie is nog niet nodig, want er wordt nog 
niet geslagen. Ik ervaar heftige gevoelens. 
Als ik de rijdende rechter had willen worden 
dan... Maar als ik niets doe, raken mensen 
overstuur en moeten we de dokter bellen.
Dus als u denkt de politie nodig te hebben, 
is het slim om eerder te bellen, mailen of 
eens te praten met de wijkagent. Rijdende 
rechter, mooi vak, maar niet voor mij! 

William Nijland

william Nijland 
 wijkagent Nijmegen-Centrum      
 (Foto: Peter de Jong)



12maart 2014

3 | 
Rob jetten 
(Foto: Jacqueline van den Boom)

2 | 
Turgay Tankir 
(Foto: Ger Loeffen)

1 | 
Pepijn Boekhorst 
(Foto: GroenLinks)

GeMeeNteRaaDsVeRkieZiNGeN WOeNsDaG 19 MaaRt 2014

GroenLinks

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
GroenLinks wil een bruisende binnenstad. 
Daarom dus geen retailpark in Ressen en 
een stevige aanpak van leegstand. De ge-
meente schrijft pandeigenaren aan en 
werkt mee aan (vrijwillige) verplaatsing van 
winkels, zodat typische winkelstraten als 
de Hezelstraten en de Van Welderenstraat 
springlevend blijven.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
Gemengde wijken zijn belangrijk in een socia-
le stad. Daarover maken we bindende afspra-
ken met woningcorporaties en ontwikkelaars. 
GroenLinks wil vooral investeren in betaal-
bare huurwoningen, omdat hier de meeste 
vraag naar is. Ook in het centrum moet plaats 
blijven voor betaalbare woningen.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
De Nijmeegse parkeertarieven zijn verge-
lijkbaar met andere grote steden. Verlaging 
van parkeertarieven betekent dat de ge-
meente elders moet bezuinigen. Daar kiest 
GroenLinks niet voor. Temeer omdat tel-
kens uit onderzoek blijkt dat vooral men-
sen die met de fiets of de bus naar de stad 
komen, het meest spenderen. Wie echt iets 
wil betekenen voor de binnenstad, inves-
teert in betere fietsenstallingen en goed 
busvervoer.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
GroenLinks kiest voor Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer. Eerst een bus, later wil-
len we een tram. De gemeenteraad heeft er 
onlangs nog voor gekozen dit traject door 
de Burchtstraat te laten gaan. Wij houden 
ons aan deze afspraak: de bus blijft stoppen 
in het centrum. 

Pvda

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
De PvdA wil wonen boven winkels bevor-
deren. Dit is belangrijk voor de leefbaar-
heid. Leegstand in winkelpanden gaan we 
tegen door de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad te vergroten. Nijmegen heeft 
gelukkig een aantrekkelijke binnenstad. Er 
is aan de Oostzijde (Marikenstraat) en aan 
de Westzijde (Plein 1944) geïnvesteerd. 
Ook zijn de ringstraten opgeknapt en zijn 
er nieuwe parkeervoorzieningen. In verge-
lijking met andere steden staat Nijmegen 
er goed voor. Om winkelleegstand te be-
strijden zijn we voor herverkaveling: het 
samenvoegen van winkels.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
De PvdA is voor een gevarieerd wonin-
gaanbod in het centrum. Dankzij de PvdA 
zijn in het verleden veel sociale huur- 
woningen in de Benedenstad gebouwd. 
Die moeten behouden blijven. Wethouder 
Hannie Kunst heeft zich sterk gemaakt 
voor zorgcentrum Nieuw-Doddendaal, ge-
lukkig met succes!

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Parkeren in het centrum zal altijd relatief 
duur zijn, dat is het nadeel van wonen in 
het centrum (naast alle voordelen!). In 
goed overleg met bewoners en onderne-
mers moeten redelijke tarieven vastge-
steld worden.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
De PvdA wil de bus uit de Burchtstraat. Wij 
denken dat dit de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad vergroot. De vele bussen zor-
gen voor overlast en onveilige situaties. 
De bussen zouden niet verder moeten rij-
den dan Plein 1944 en Kelfkensbos. 

D66

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
We pakken leegstand aan door startende 
ondernemers die in een pand komen dat 
lang leegstaat in het eerste jaar geen OZB-
gebruikersvergoeding te laten betalen. 
Daarnaast willen we ruilverkaveling in de 
binnenstad toestaan, zodat er betere clus-
ters van woningen, winkels en horeca ont-
staan.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
We geloven in een ongedeelde stad: voor 
D66 moet iedereen zich in het centrum 
kunnen vestigen. Op dit moment kent het 
centrum een gevarieerd woningaanbod 
met sociale huurwoningen (Hessenberg) 
en flink wat studentenkamers. Met de 
komst van Plein 1944 hebben we ook het 
koopaanbod weer kunnen verhogen.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Parkeerautomaten op straat moeten snel-
ler en klantvriendelijker zijn, waardoor het 
parkeren een betere ervaring wordt. Daarbij 
komt dat Nijmegen in vergelijking met an-
dere steden een relatief laag parkeertarief-
tarief heeft; het goedkoop avondparkeren 
in de garages draagt daar extra aan bij. Die 
oplossingen moeten we zo houden.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
We verminderen het aantal bussen in de 
Burchtstraat drastisch en maken op de 
kruising van de Van Schevichavenstraat en 
de Oranjesingel een nieuwe bushalte die 
capaciteit kan opvangen. Op die manier 
wordt de Burchtstraat toegankelijker zon-
der verlies van onze OV-kwaliteit. 
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VVD

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
Door parkeertarieven te verlagen, door las-
ten voor ondernemers te verlagen en door 
een eerlijkere lastenverdeling voor bewo-
ners kunnen we leegstand van zowel win-
kels als woningen bestrijden. 

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
Het woningaanbod in centrum en 
Benedenstad is nu redelijk divers. Door 
goede afspraken te maken met onder an-
dere woningbouwcorporaties kan ook het 
aantal goedkopere huurwoningen op peil 
blijven.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Ja! Als het aan de VVD ligt gaan de par-
keertarieven omlaag en kan er ‘s avonds 
en op zondag weer gratis geparkeerd wor-
den.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
De VVD is al jarenlang voorstander van een 
busvrije Burchtstraat. In het kernwinkelge-
bied moet de voetganger/bezoeker maxi-
maal de ruimte krijgen. Het centrum inrich-
ten als echt aantrekkelijke place to be. 

4 | 
Hans van Hooft 
(Foto: Jacqueline van den Boom)

5 | 
Hayke Veldman 
(Foto: VVD)

Standpunten politieke partijen over centrum en Benedenstad
Woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Veertien 
partijen hebben zich gemeld: negen fracties zitten nu al in de raad, 
vijf lijsten nog niet. De redactie van Mariken heeft alle partijen met 

Nijmeegse kandidaten dezelfde vragen voorgelegd. Op één na hebben 
ze allen geantwoord. Van Ouderen Politiek actief (OPa) zijn geen 
antwoorden ontvangen. eén lijst is niets gevraagd. Hierop staat één 
kandidaat. Deze woont in Winterswijk. De partijen staan op lijstvolgorde.

sP

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
De SP wil de OZB voor huurders van be-
drijfspanden afschaffen en deze kosten 
doorberekenen aan de verhuurders. Deze 
lastenverlaging is een steuntje in de rug voor 
kleine ondernemers. Vastgoedverhuurders 
kunnen de kostenstijging niet zomaar door-
berekenen aan hun huurders: ze zitten vast 
aan lopende contracten en vragen nu al 
veel te hoge huren. Voor vastgoedverhuur-
ders wordt het zo veel minder aantrekkelijk 
om hun panden leeg te laten staan. 

 
Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
De huren in de Benedenstad en het cen-
trum schieten omhoog, dankzij afspraken 
tussen gemeente en woningcorporaties. 
De SP wil een einde maken aan deze huur-
explosie. Met woningcorporaties maken 
we harde afspraken over beperkte huurstij-
ging en aanbod van voldoende betaalbare 
huurwoningen in elke wijk.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
De SP wil alle parkeertarieven in de stad hal-
veren, zodat Nijmegen weer aantrekkelijk 
wordt voor winkelend publiek. Het betaald 
avondparkeren schaffen we af, zodat bezoek 
’s avonds weer welkom is. Liever een keer 
per maand een goede koopzondag dan 52 
weken per jaar een spookzondag. We beper-
ken het aantal koopzondagen. Op de overige 
zondagen kan bezoek weer gratis parkeren.

 
Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
De SP wil dat er voldoende stadslijnen door 
de Burchtstraat blijven rijden. Omrijden via 
de Waalkade of de singels betekent voor 
stadslijnen een langere reistijd, veel hoge-
re kosten en een slechtere bereikbaarheid 
van het centrum. 

CDa

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
Het CDA zet zich al jaren in voor het wonen 
boven winkels en het tegengaan van leeg-
stand met creatieve oplossingen, zoals het 
creëren van ‘etalagewinkels’ en stadspro-
motie in langdurig leegstaande panden.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
Iedereen moet in Nijmegen thuis kunnen 
zijn. Daarom zijn we blij met de oplevering 
van de nieuwe woningen op Plein 1944. 
Tegelijkertijd blijft er een tekort op de star-
tersmarkt; daar moeten we de komende 
jaren op blijven inzetten.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Het CDA wil duidelijkheid over de tarieven 
en het gebied waar betaald parkeren geldt 
verkleinen. Daarnaast pleiten we voor het 
eerder laten ophouden van betaald avond-
parkeren, en moeten ondernemers ook 
overdag bij hun zaak kunnen komen als ze 
daar willen laden en lossen, zonder peper-
dure vergunningen.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
Het aantal bussen door de Burchtstraat kan 
zeker verminderd worden; we willen ook 
naar oplossingen zoeken. Tegelijkertijd is 
de bushalte op de Burchtstraat een van de 
drukst bezochte, en mag de vermindering 
van het aantal bussen niet ten koste gaan 
van de bereikbaarheid van het centrum en 
(bijvoorbeeld) de markt. De stad moet leef-
baar blijven voor iedereen, dus ook voor 
wie slecht ter been is! 

6 | 
Mark Buck 
(Foto: CDA)
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VsP

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
Leegstand van winkels en boven winkels in 
het centrum is vaak het gevolg van te hoge 
huurprijzen. Leegstand is slecht voor de 
uitstraling, veiligheid en economie van het 
centrum en de aanloopstraten. Leegstand 
kan via wetgeving worden geregeld door 
de tijd van winkelleegstand te maxime-
ren. Ook moet er veel meer vraaggericht 
worden gebouwd. Dit betekent veel meer 
betaalbare huur- en koopwoningen in het 
centrum programmeren.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
Gevarieerd woningaanbod in het centrum 
voor elke inkomens- en leeftijdscategorie zou 
goed geregeld kunnen worden door dit in be-
stemmingsplannen vast te leggen, veel beter 
dan nu het geval is. Ook zou de gemeente zelf 
betaalbare woningen moeten bouwen.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
De eerste parkeervergunning voor bewo-
ners moet gratis worden. Op zondagen en 
koopzondag moet gratis parkeren mogelijk 
worden gemaakt. Verder moet in de avond-
uren gratis parkeren mogelijk zijn behalve 
op koopavonden en op zaterdagen. Ook de 
dagtarieven op straat en in de garages in 
het centrum moeten veel meer aansluiten 
op de lagere parkeertarieven van buurge-
meenten die vaak zelfs gratis zijn. Nu gaan 
veel mensen in buurgemeenten winkelen, 
wat schadelijk is voor de Nijmeegse werk-
gelegenheid en economie.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
De bus moet door de Burchtstraat blijven rij-
den. Ouderen en gehandicapten moeten ook 
in het hart van het centrum kunnen komen. 

Gewoon Nijmegen

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
Het is goed om leegstaande woningen, 
ruimten et cetera boven winkels om te 
bouwen en zodanig te renoveren dat men-
sen weer kunnen komen wonen in het cen-
trum van de stad. Mensen moeten wonen 
in de stad, dat maakt een stad leefbaar.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
Woningbouwverenigingen moeten ingezet 
worden om sociale woonruimte te realise-
ren. Gewoon Nijmegen vindt dat er struc-
tureel geld gereserveerd moet worden 
om dit wonen in de binnenstad mogelijk 
te maken. Er zijn een aantal locaties in het 
centrum die voor studentenhuisvesting 
zijn aangewezen. Deze locaties moeten 
ook voor jongerenhuisvesting aangewend 
worden en niet alleen speciaal voor stu-
denten gereserveerd worden. Ook oude-
renhuisvesting verdient aandacht en een 
plek in het Nijmeegse centrum. Het wordt 
tijd dat de focus niet op nieuwbouw alleen 
in de Waalsprong ligt, maar ook aandacht 
voor de bestaande woongebieden. Hier 
moet herontwikkeld en hergebouwd wor-
den in de aankomende raadsperiode.  

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Om de leefbaarheid van de stad te vergro-
ten moet het betaald avondparkeren wor-
den afgeschaft en moeten de parkeertarie-
ven zeker gehalveerd worden overdag. 

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
Het centrum  moet goed bereikbaar blijven voor 
alle bevolkingsgroepen. Het openbaar ver- 
voer speelt hierin ook een belangrijke rol. 
Daarom vindt Gewoon Nijmegen dat er ook 
bussen moeten rijden door de Burchtstraat. 
De hoeveelheid bussen moet kleiner worden. 

De Nijmeegse Fractie

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
Wij vinden dat het bewonersplatform hier-
in een belangrijke rol heeft. De gemeente 
moet aansluiting zoeken bij de problemen 
van de wijk en bijdragen aan oplossingen. 
De kwestie Nieuw-Doddendaal is hier een 
goed voorbeeld van. Voor leegstaande 
winkelpanden zoeken we creatieve oplos-
singen, bijvoorbeeld door ruimte te bieden 
aan startende ondernemers of ambachten. 

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
We moeten bouwen voor de behoefte die 
er is: woningen voor ouderen en voor star-
tende Nijmeegse jongeren op de woning-
markt. Wij zetten ons in voor een leefbaar 
centrum en Benedenstad, waar het ook 
voor jonge gezinnen aantrekkelijk moet zijn 
om te wonen. Een goede basisschool en 
een 30-kilometerzone helpen hier ook bij.  

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Het parkeerbeleid van de afgelopen jaren 
is ons een doorn in het oog. We moeten 
terug naar een gastvrij parkeerbeleid met 
parkeerwachters als gastheren. We pleiten 
voor gratis parkeren in de avonden en op 
zondag. Daarnaast blijven we ons inzet-
ten voor een verlaging van het tarief voor 
(bezoekers-)vergunningen voor bewoners 
van het stadscentrum. 

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
We willen de bus uit de Burchtstraat, zo-
dat we weer een echte winkelstraat krij-
gen. We stellen wel randvoorwaarden: 
eerst een goede bushalte op de hoek van 
Kelfkensbos/Hertogstraat, inzet van de 
Waalkade en de singels en een herinrich-
ting van de Bloemerstraat. 
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ChristenUnie

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
De ChristenUnie stelt voor om leegstaande 
winkels tijdelijk te gebruiken als woonhuis. 
Desnoods moet de gemeente de eigena-
ren dwingen om hun pand te gaan gebrui-
ken, voor woningen of bedrijven. Wettelijk 
is dwang mogelijk, maar de gemeente 
Nijmegen heeft het nog niet geregeld. Echt 
een gemiste kans! 

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
De ChristenUnie wil afspraken maken met 
banken en woningbouwcoöperaties om 
meer en gevarieerder te gaan bouwen. 
Daarnaast stopt de ChristenUnie de sloop 
van goedkope huurwoningen. Zo komt er 
een passende woning voor iedereen. 

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
De ChristenUnie wil fietsenstallingen 
dichtbij het centrum. De auto’s parkeren 
op een afstandje. Zo komen meer mensen 
met de fiets en is er minder overlast van 
fout geparkeerde auto’s. Ook is er meer 
ruimte voor speelplekken en groen. 

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
De ChristenUnie wil minder bussen door 
de Burchtstraat. Die moet wel goed bereik-
baar blijven met de bus. Dat is goed voor 
de winkeliers en voor de mensen die gaan 
winkelen. Dus geen doorgaande buslijnen 
meer door de Burchtstraat. 

Creatieve Partij Nijmegen 2.0

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
We gaan praten met de eigenaren en samen 
met bewoners en alle andere gebruikers 
van de binnenstad creatieve oplossingen 
bedenken om de leegstand weg te werken. 

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
Samen met alle partijen gesprekken voeren 
over de vraag en het aanbod. Als we weten 
waar behoefte aan is, kunnen we daar sa-
men een plan voor maken en gaan uitvoe-
ren.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
Ja, het huidige parkeerbeleid is vooral in-
gewikkeld, onduidelijk en bezoekerson-
vriendelijk. Er zijn vrolijkere oplossingen te 
bedenken. 

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
Een (gratis?) buslus in de vorm van een acht 
om en door het centrum in twee richtingen 
levert veel minder overlast en iedereen kan 
toch op de plek komen waar hij of zij wilt 
zijn. Overstappen op de haltes rondom het 
centrum naar de andere lijnen. Iedereen 
blij! 

ONP/PsP’92

Hoe gaat uw partij leegstand boven winkels, 
in winkels, te dure huurappartementen en 
koopwoningen in het centrum bestrijden?
De ONP/PSP’92 is voor een bruisend stads-
centrum. De ONP heeft bij de behandeling 
van het bestemmingsplan Stadscentrum 
aandacht gevraagd voor deze zaken. Benut 
leegstaande ruimte op een zinvolle manier. 
Wij stellen voor leegstaande ruimten te mo-
nitoren en eigenaren te verplichten deze te 
gebruiken of in maatschappelijk bruikleen 
te geven.

Welke oplossing heeft uw partij voor een ge-
varieerd woningaanbod voor elke inkomens-
groep en leeftijdscategorie in het centrum?
In tegenstelling tot PvdA en D66 willen wij 
onderzoeken of er starterswoningen in het 
Waalfront kunnen komen. Er wonen veel 
studenten in het centrum. Dat is een goe-
de zaak, want studenten houden Nijmegen 
levendig.

Is uw partij bereid het huidige parkeerbeleid 
en de tarieven te veranderen, zodat er voor 
bewoners en ondernemers een acceptabeler 
oplossing komt?
De ONP/PSP’92 is tegen koopzondagen 
en daarmee dus ook tegen het zondagse 
parkeertarief. Alleen supermarkten mogen 
open op zondag. Voor de andere dagen zijn 
we van mening dat het een goede zaak is 
dat parkeren in de parkeergarages wordt 
gestimuleerd. De tariefstelling voor bewo-
ners en bezoekersvergunningen moet ech-
ter worden herzien.

Bussen wel of niet door de Burchtstraat?
De ONP/PSP’92 is voorstander van goed 
busvervoer. Dat betekent dat de bussen 
elke dag dezelfde routes moeten rijden om 
onhelderheid te voorkomen. Wij vinden 
dan ook dat de markt een andere locatie 
zal moeten krijgen in het stadscentrum. 
Zo is de verwarring op marktdagen verle-
den tijd. De bus kan dan elke dag door de 
Burchtstraat rijden. Het grote aantal lijnen 
dat dit nu doet kan worden ingeperkt. 

13 | 
Ramon Barends 
(Foto: Sent Wierda)
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Nijmegen heeft Duitsland om de hoek, 
waar geen torenhoge accijns op alcohol, 
sigaretten en benzine wordt geheven. 
Ook de parkeertarieven zijn daar lager 
of bestaan helemaal niet.

Wat doe je dan als Nijmegenaar in de weten-
schap dat je de euro’s maar één keer kunt uit-
geven? Je rijdt er een paar kilometertjes voor 
om. Dat hoeft niet erg te zijn, want ‘ons ben 
zuunig’ nietwaar, maar automatisch blijft er 
over de grens nog veel meer aan de handen 
plakken. Voor het gemak daar ook maar even 
boodschappen doen en dat is wat de kleine on-
dernemer in de grensstreken de das omdoet, 
ook in hartje Nijmegen-centrum. Mariken heeft 
vanaf begin januari diverse winkeliers regelma-
tig bezocht en gevraagd naar de omzetten. Veel 
winkeliers, zeker in de tabaksbranche en alco-
hol hebben meer dan 10 procent ‘gemind’ ten 
opzichte van vorig jaar in dezelfde periode en 

dat wijten zij aan de accijnsverhoging.

Dan de koopzondagen. Het is voor een klei-
ne zelfstandige ondoenlijk om alle zondagen 
open te gaan. Je hebt dan geen dag meer vrij. 
Personeel inzetten om ook eens een dagje vrij 
te zijn is ook geen optie, want daar hangt een 
kostenplaatje aan. Solidariteit met de andere 
winkeliers is ver te zoeken, want velen blijven 
dicht, zelfs grootwinkelbedrijven als V&D en 
HEMA. Gelukkig worden de koopzondagen 
geëvalueerd in het voorjaar. Dan valt nog te be-
zien of het ingezette beleid zich voortzet.

Een nieuw fenomeen tekent zich ook af in de 
ringstraten. Veel winkels houden hun deuren 
gesloten op maandagen en dinsdagen. Dit is 
ook weer slecht voor de anderen die zich wel 
trouw houden aan de reguliere openingstijden. 
Als het winkelend publiek regelmatig zijn neus 
stoot voor een dichte zaak, komt het niet meer 

terug. Dat is een feit. Tijd om de koppen eens 
goed bij elkaar te steken voor een gezamenlijk 
plan dat hout snijdt. Het centrum wordt steeds 
mooier, maar het kopend publiek steeds min-
der. Gooi daarom de parkeertarieven naar bene-
den, heren en dames bestuurders, om het tij te 
keren en zet een beetje vaart achter het opknap-
pen van de kade, zodat de toeristen weer de stad 
in komen. Voor ons allemaal geldt dat wij een 
vuist moeten maken tegen het landelijk beleid 
om de accijnzen weer naar beneden te krijgen. 
Miljoenen euro’s vliegen nu over de grens, die 
de overheid dacht te verdienen met die verho-
ging. Op verschillende sites kunt u uw stem la-
ten horen. Tijd voor actie. In die tussenliggende 
tijd doe ik een oproep aan de bewoners van ons 
stadsdeel. Steun de kleine winkelier in uw om-
geving en doe uw boodschappen daar om leeg-
stand te voorkomen en dus de leefbaarheid te 
behouden. 
Tekst: Anneke Arzbach       Foto: Gerie Sandmann

Lange Hezelstraat

ZwAAR wEER VOOR KLEINE 
wINKELIER
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                                                                                                                  Monique Philipse

Kannunikenhuisjes
in een brocantesfeer

Het vergeten hoekje, verscholen achter onze goede oude sint 
steven, straalt die morgen de rust uit van de zaterdagochtend, 
wanneer kinderen niet langs trekken om naar school te gaan. 

Ik loop er vaak langs, uit gewoonte, omdat dit voor mij de kortste 
route is naar het huis van mijn vriend. Meestal kom je niemand 
tegen, behalve een enkele verdwaalde toerist. 

Tijd om in Mariken dit hoekje eens flink onder de aandacht te bren-
gen. Nieuwsgierig naar wat er zich achter die geveltjes bevindt, 
heb ik een afspraak gemaakt met de zusjes Monique en Jeanette 
Philipse. In het verleden waren er de winkeltjes gevestigd van 
Curly Corner, het antiekpaleisje van Jan van Teefelen en het atelier 
van een kunstenaar. De eerste en de laatste zaak zijn vertrokken 
en onze hoffotograaf heeft helaas het tijdelijke met het eeuwige 
verwisseld. De zusjes hebben van beide leeggekomen panden, 
met stevige hulp van hun echtgenoten, een waar paradijs voor 
brocanteliefhebbers gecreëerd.

Het zit hen in de genen gebakken: brocante, oude spulletjes, sfeer, 
de geur van gezelligheid. De ouders van hun pa hadden al een an-
tiekzaak in de Hezelstraat en mama later een winkel vol gezellige 
oudheden in de Priemstraat en zij later het piepkleine winkeltje 
l`Ambiance aan de Ganzenheuvel. Beide zusjes kregen kindjes en 
dan heb je even andere zaken aan het hoofd tot het weer begon te 
kriebelen. Toen werd er een prachtig oud pand betrokken aan de 
Grote Markt.

Een aantal maanden geleden deed zich de kans voor om beide 
kanunnikenhuisjes te huren en daar lag een enorme uitdaging. Er 
moest heel veel opgeknapt worden, want de panden waren be-
hept met heel veel achterstallig onderhoud, maar het resultaat is 
er dan ook naar. Het is prachtig geworden. In het voormalige Curly 
Corner zit nu Philipse Brocante en Koffie. U kunt er heerlijk koffie 
drinken uit brocante kopjes en altijd verse appeltaart eten van een 
brocant servies. Lekkere soep en drie soorten broodjes staan ook 
op de kaart. Je kijkt je ogen uit. Het leuke is natuurlijk dat alles wat 
in de kastjes staat en aan de muren hangt te koop is. Je waant 
je in de keuken van je liefste oma uit de tijd toen geluk nog heel 
gewoon was.

Een pandje verderop is het winkeltje van zus Jeanette, 
Philipse Brocante. Alles wat maar brocante is kan je er vinden. 
Kleinmeubelen, corsages, oorbellen, tasjes, serviesgoed, kussens, 
bedversiering en ga maar door. De zussen reizen dan ook heel wat 
af om aan de mooiste spulletjes te komen voor u. België, Frankrijk 
en Engeland zijn voor hen bekend terrein. Ze halen dan ook vaak 
in de bekende brocantebladen de pagina’s. Nu Nijmegen nog. 
Neem eens een kijkje en loop eens naar binnen. Ik weet zeker dat 
u verliefd wordt op deze zaakjes. In elk geval kon mijn ochtend niet 
meer stuk. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann
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VAN sCHRIjVEN 
NAAR 
TEKsTVERwERKEN
DE PEN sHOP, VAN wELDERENsTRAAT

Ook op een gewezen fervent vulpenschrijver heeft de etalage van de 
Pen Shop in de Van Welderenstraat op nummer 40 nog steeds een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht. Ik hoop te mogen aannemen 
dat ik niet de enige vulpenfetisjist (al mijn pennen bewaard) ben, 
die gefrustreerd vaststelt dat er nauwelijks nog iets te schrijven is 
overgebleven. Eerst kwam de schrijfmachine, daarna onweerstaan-
baar de computer en tekstverwerker. Wat rest is af en toe een krab-
bel, afgedaan met een ordinaire weggooibalpen. Mijn handschrift is 
verwaterd, nauwelijks nog voor mezelf herkenbaar.

Benieuwd ben ik of de mensen van de Pen Shop zo’n verhaal bekend 
voorkomt. Die ontwikkeling moet toch van grote invloed zijn geweest 
op hun handel. Tegelijk of misschien ook wel meer dan bijvoorbeeld 
een economische crisis of het ‘nieuwe winkelen’ via internet waar hun 
collega-ondernemers nu zo onder gebukt gaan.

Jan en Bea van Breukelen ontvangen mij vriendelijk tussen alle bedrij-
vigheid door in hun voor mij onverwacht drukke winkel. Volmondig 
kunnen zij beamen dat er een grote verschuiving is geweest in ge-

bruikers van de vulpen. In vroeger jaren heel algemeen, zo zijn het nu 
nog specifieke beroepsgroepen waarin de echte liefhebbers en vaste 
gebruikers voorkomen. Wat gebleven is is de (gegraveerde) vulpen 
als een populair gelegenheids- of relatiegeschenk. En hoe gebruikers 
hechten aan hun vulpen, er geen afstand van kunnen doen, ook dat 
komt hen gelukkig wel bekend voor. Niet voor niets vormt reparatie 
van intensief en langdurig gebruikte exemplaren een wezenlijk onder-
deel van hun dagelijks werk. 

DE NIjMEEGsE LEEsBIBLIOTHEEK
Zestig jaar geleden richtte Nico Kranenborg vanuit zijn kantoorboek-
handel annex Nijmeegse Leesbibliotheek De Pen Shop op. Deze was 
ook al in de Van Welderenstraat. Na vijf jaar nam Jans vader de zaak, 
intussen gevestigd aan de kop van de Molenstraat, van hem over. 
Met recht mag het daarom wel een familiebedrijf genoemd worden. 
Ongeveer veertig jaar geleden is Jan in de zaak gekomen, lange tijd 
op dezelfde karakteristieke plek, het kleine hoekje van het winkelpand 
van opticien De Boer. Nu alweer acht jaar geleden is de Pen Shop 
terug in de Van Welderenstraat, een uitstekende plek, zeker sinds de 
opknap van de ringstraten.

MET RECHT EEN sPECIAALZAAK
De Pen Shop is nog een van de zeldzame speciaalbedrijven met vul-
pennen in het land; alleen Den Haag heeft een vergelijkbare winkel. 
En Jan van Breukelen is intussen een algemeen erkend specialist die 
van overal vandaan pennen ter reparatie krijgt aangeboden. De mer-
ken zijn nog steeds dezelfde: Parker, Montblanc, Waterman, maar ook 
Sheaffer en Lamy. Vrij nieuw en gewild is een merk als Visconti. En 
niet te vergeten: de Pen Shop heeft een enorm assortiment aan balpen-
nen en schrijfaccessoires.

Natuurlijk ervaren Jan en Bea de gevolgen van de recessie; een vulpen 
is toch ook een luxe artikel. De invloed van het internet daarentegen 
is minder groot. Koop je een vulpen dan wil je die toch in de hand 
gevoeld hebben, je wilt de punt er zelf bij kiezen, het resultaat daarvan 
zien voor je definitief ervoor gaat. Dat is ook wat ik tijdens ons ge-
sprek om me heen zie gebeuren. 
Tekst: Ad Jansen   Foto’s: Gerie Sandmann

De Pen shop

Bea en jan van Breukelen
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Nijmegen, let op uw 
seack
De eerste ontmanteling van de Nijmeegse 
vestigingswerken (walmuren) vond plaats in 
de periode dat de Fransen hier de baas wa-
ren, dus zo rond 1800. Er was in die tijd wei-
nig reden om ze in stand te houden. Overal in 
Nederland werden de vestigingswerken over-
gedragen aan de gemeenten op voorwaarde 
dat ze zelf het slopen ervan zouden betalen. In 
het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, dat 

na de Franse nederlaag werd opgericht, vond 
de nieuwe koning Willem I dat het land sterke 
verdedigingslinies nodig had. Hij eiste dat het 
Rijk de oude vestigingwerken en de bijbeho-
rende grond terug zou krijgen. Arnhem ont-
snapte de dans, maar Nijmegen werd in de 
oostelijke verdedigingslinie opgenomen. Tus-
sen 1820 en 1825 werden de vestigingswer-
ken hersteld en werden ook een aantal nieu-
we forten gebouwd. Nijmegen, de huidige 
Benedenstad, ging als het ware weer op slot. 
Dat zou vijftig jaar duren. Het werd verboden 
om uit te breiden buiten de stad, spoorlijnen 
mochten niet, gasfabrieken mochten niet en 
ook de haven mocht niet worden aangelegd 
zonder toestemming van de Minister van 
Oorlog. Maar in die eeuw veranderde er veel. 
Denk aan het verhogen van de mobiliteit van 
de legers en de steeds zwaardere wapens die 
niet veel moeite hadden met wallen. Onder-
houden werden ze niet. Rond 1870 was het 
een grote puinhoop. 

De bevolking steeg van 11.000 in 1795 tot 
18.000 in 1860. Het aantal huizen binnen de 
wallen bedroeg 2360, maar honderd meer 
dan twee eeuwen terug. Er is weinig fantasie 
voor nodig om te begrijpen dat de stad veel 
te klein was voor zoveel mensen. De verpau-
pering en gezondheidssituatie werd steeds 
slechter. Cholera-, typhus- en pokkenepide-
mieën braken om de haverklap uit. De situa-

tie was onhoudbaar, maar het slot op Nijme-
gen mocht er niet af. Pas in 1874, toen er een 
nieuwe vestigingwet werd aangenomen en 
Nederland een neutraliteitspolitiek ging voe-
ren, mochten de Nijmeegse vestigingwer-
ken worden afgebroken. Onmiddellijk werd 
geprobeerd de vestigingsgronden terug te 
krijgen die de stad voor niets had moeten af-
staan aan het Rijk. Na veel en langdurig on-
derhandelen kocht Nijmegen die grond voor 
198.835 gulden terug. De totale oppervlakte 
van de gemeente nam toe van 54 tot 299 hec-
tare. Het slot was er vanaf. In dat jaar bedroeg 
het aantal inwoners 42.756.

Nijmegen kon gaan groeien en in ras tempo 
werden er plannen ontwikkeld. Een marke-
ringspunt is de start van bouwen rondom 
het nieuwe Keizer Karelplein in 1879. Denk 
daarbij aan de singels en straten die nu nog 
op het plein uitkomen. Deze monumentale 
bebouwing behoort samen met de eind ne-
gentiende- en twintigste-eeuwse gordel tot 
Beschermd Stadsbeeld, zoals in 1990 door 
de gemeenteraad vastgelegd. Een wandeling 
door deze straten biedt een triest beeld. Het 
is een grote verrommeling. Nijmegen let op 
uw Saeck!  

Alard Beck

Alard Beck  (Foto: Herman van Soest)
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Het scheelde niet veel of de 39 hoogbejaarde bewoners van zorg-
centrum Nieuw Doddendaal vlakbij Plein 1944 hadden ieder voor 
zich moeten verhuizen naar elders. ZZG zorggroep zegde de huur 
van het gebouw bij verhuurder Portaal op. Maar de bewoners in 
het huis en in de omgeving roerden zich danig. en nu mogen de 
bewoners blijven. totdat er een goede oplossing in het stadscen-
trum is. 

Half januari komt het bericht naar buiten: Nieuw Doddendaal moet 
dicht. ZZG Zorggroep heeft bij verhuurder Portaal de huur opgezegd en 
meldt dat zonder veel omhaal aan de bewoners. Broodnodige renovatie 
is niet rendabel en ZZG Zorggroep kan in Nieuw Doddendaal geen men-
sen plaatsen die volgens de nieuwe bekostigingsregels in de zwaardere 
zorgcategorieën vallen.

Boos platform
Het bericht veroorzaakt veel verdriet en onrust onder de bewoners van 
Nieuw Doddendaal. En het Bewonersplatform voor het stadscentrum 
en Benedenstad is boos. ‘Mensen worden verplaatst naar oorden waar 
ze niet naartoe willen. Sommigen gaan nog liever dood dan dat ze hier 
weggaan’, klinkt het. 

Het platform stelt een werkgroep in en die zit al snel aan tafel met de 
wethouders Hannie Kunst en Bert Frings. Ze blijken al serieus bezig om 
alternatieven te zoeken. De politiek komt in actie en de pers besteedt er 
aandacht aan. Gelderlander-journalist Rob Jaspers interviewt platform-
voorzitter Margriet Klomp in het Nieuwscafé: ‘Stop wat er gaande is’, 
zegt ze. ‘Je gaat niet sollen met mensen van deze leeftijd. De ouderen 
zijn onze buren. Ze horen hier thuis.’

Protest bij gemeenteraad
Als klap op de vuurpijl gaat een aantal ouderen met de Zonnetrein naar 
de gemeenteraad en de raad neemt unaniem een motie aan. De wet-
houders spreken een dag later met ZZG zorggroep en vertellen klip 
en klaar dat de ouderen van het zorgcentrum opvallend kil behandeld 
worden. 
Het verlossende woord komt dan snel. Woonzorgcentrum Nieuw 
Doddendaal blijft langer open. Eerst moeten er nieuwe beschermde 
woonvormen voor ouderen in of om het centrum komen. Gemeente 
Nijmegen, ZZG zorggroep en Portaal maken een plan. En het 
Bewonersplatform houdt het scherp in de gaten! 

Tekst: Marieke van Nieuwkuyk (interviews bewoners) en Lucy Holl

Foto’s: Mart van Zwam

Mevrouw Van de Wetering (96) woont al 
bijna 100 jaar in de Nijmeegse binnenstad 
en maakte er - net als enkele medebewo-
ners - van zeer nabij de verschrikkingen van 
de oorlog mee. Ze werd geboren op een 
hofje in de Regulierstraat. Later woonde ze 
in de Bloemerstraat, de Piersonstraat, de Van 
Berchenstraat en de Van Welderenstraat. 
Nu woont ze al weer bijna tien jaar in Nieuw 
Doddendaal. Ondanks haar hoge leeftijd gaat 
ze nog regelmatig met een vriendin de stad 
in om te winkelen en een kopje koffie te drin-
ken. ‘Hier is mijn thuis. Het is gezellig en we 
doen van alles. De mensen zijn met elkaar en 
voor elkaar en de verzorgsters zijn allemaal 
even aardig en goed. Ik heb het hier reuze 
naar mijn zin!’ 

‘Hier in het stadscentrum 
is mijn thuis’

Mevrouw Van de wetering

Om de ouderen meer gezicht te geven, portret-
teerden tekstschrijver Marieke van Nieuwkuyk 
en fotograaf Mart van Zwam hen. We plaatsen 
vier portretten uit die serie van vijftien hierbij.
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Mevrouw Geurts (88), 100 procent stadse, 
die nu bijna een halfjaar in Nieuw Doddendaal 
woont. In de Regulierstraat is ze geboren, 
opgegroeid en ouder geworden. Ze woonde 
er op nummer 58 en 108. Haar straat verliet 
ze zelden of nooit. ‘Ik ben alleen voor vakan-
tie weggeweest, maar ik kwam altijd weer 
terug.’ Mevrouw Geurts kent deze plek als 
haar broekzak. ‘Wij speelden hier vroeger in 
de vakantie op een stuk grond onder aan de 
Parkweg.’

Meneer Van Megen (80), al zo’n dertien jaar 
bewoner van Nieuw Doddendaal. 
Hij woonde een groot deel van zijn leven in 
het centrum en werkte bij de Gemeentelijke 
Kredietbank, destijds onderdeel van de 
Sociale Dienst. Het fijne van deze plek? ‘Hier 
ken ik iedereen en ook de stad zelf: alle 

straten, gebouwen, kerken en al die dingen…  
Ik ga ook wel eens in het park zitten. Niet  
dikwijls, want de meeste tijd ben ik hier in 
huis. Ik zit hier toch prima? En we hebben een 
mooi terras buiten waar we ’s zomers samen 
kunnen genieten van de zon.’ 

Meneer Roelofs (80), een rasechte 
Nijmegenaar! Toen zijn vorige huis - 
Sonnehaert in het Waterkwartier - ruim 1,5 
jaar geleden sloot, verhuisde hij naar de stad, 
naar Nieuw Doddendaal. En daar heeft hij 
helemaal geen spijt van! ‘Het is hier goed: 
gezellige mensen allemaal en het personeel 
is heel zorgzaam. Elke dag na het middageten 
ga ik de stad in, koffiedrinken bij de HEMA of 
V&D…’

Meneer Van Megen

Mevrouw Geurts Meneer Roelofs

LEZINGENCyCLUs
Activiteitencentrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat)                             
(024) 360 35 73, e-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

Dinsdag  18 Maart 2014:                                        
Thema: Marten Toonder, man van onze tijd

Iedereen van een zekere leeftijd kent Heer Ollie B. 
Bommel en Tom Poes, creatie van de eerste strip-
tekenaar en filmmaker van Nederland, Marten 
Toonder (1912 – 2005).
Hoewel hij zijn laatste verhaal in 1986 schreef en 
tekende, zijn de onderwerpen die Marten Toonder 
behandelde verrassend actueel. De figuren die 
hij creëerde zijn nog steeds zeer herkenbaar. Hun 
karaktertrekken kunnen we nog dagelijks om ons 
heen zien. 
De spreker wil graag ingaan op de persoon van 
de kunstenaar, en laten zien dat zijn werk niet  
“uit de tijd” is!
spreker: Ton Groos, docent Engelse taal en 
letterkunde

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en los 
van elkaar te volgen. Tijd: elke derde dinsdag van 
de maand, van 14.00 tot 16.00 uur. Entree: 4 euro, 
inclusief koffie/thee.
Tekst: Emmy Smithuis

OPEN DAG
HIsTORIsCH BUURTCENTRUM 
’T OUDE wEEsHUIs 
In samenwerking met gezondheidscentrum
‘t Weeshuis en de st. Jacobskapel 

Op zaterdag 10 mei aanstaande houdt 
Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis een 
open dag in haar historisch pand aan 
de Papengas in de Benedenstad van 
Nijmegen. Vanaf 10 uur ’s ochtends vin-
den hier verschillende activiteiten plaats, 
waaronder een optreden van Het Nijmeegs 
Blazersensemble en het Ierse koor Doolin. 
Verder zijn er allerlei demonstraties, zoals 
yoga, tai chi, paaldansen en biljarten. Ook 
hebben de bezoekers de kans kennis te 
maken met de diverse activiteiten van het 
buurtcentrum, het gezondheidscentrum en 
van ZZG zorggroep.
Houd deze dag vrij in uw agenda. 
Voor meer informatie zie de buurtagenda 
van www.mijnmariken.nl.

Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, 
Papengas 8, 6511 WT Nijmegen,  
Telefoon (024) 322 51 27, 
Aanvang: 10.00 uur, Einde: ± 16.00 uur
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afgelopen 13 januari was het dan zover. De officiële opening 
van mijnmariken.nl, de buurtwebsite voor het centrum 
en de Benedenstad van Nijmegen. Belanghebbenden en 
belangstellenden hadden zich verzameld op de Grote Markt rond 
Mariken van Nimwegen. 

Moenen roerde die avond zijn staart. Een partytent pal voor het beeld 
van Mariken, waardoor ze onzichtbaar en een plek op de tweede 
rang kreeg. Een zwaar verkouden wethouder Tankir, die zich niet had 
laten weerhouden om de buurtwebsite officieel te komen openen. En 
een microfoon en luidsprekers die het lieten afweten. Zodra men de 
microfoon aanzette, verspreidde zich via de luidsprekers een duivels 
gebrom over de ‘Markt’. 

Ook dit keer overwon het goede het kwade. De stadstroubadour en de 
champagne zorgden voor een feestelijke stemming. De vele betrokken 
aanwezigen (twee enthousiaste buurtverbinders die er in no-time 
voor gezorgd hebben dat de site live kon gaan, de volledige redactie 
van Mariken, hét wijkblad voor centrum en Benedenstad, betrokken 
bewoners uit het bewonersplatform en een handvol [toekomstige] 
gemeenteraadsleden) toonden aan dat er voldoende geestdrift is 
om de leefbaarheid in het centrum en Benedenstad van onder af 
en gezamenlijk aan te pakken. Na de feestelijke opening vertrok 
de stoet richting Ganzenheuvel om afscheid te nemen van de veel 
geprezen voorzitter van het bewonersplatform, Mickel Moors, en onze 
wijkbeheerder Hans Bongers. 

Met de buurtwebsite (www.mijnmariken.nl) heeft het centrum, 
naast het wijkblad Mariken en twee enthousiaste buurtverbinders, 

er weer een medium bij om de betrokkenheid en cohesie in de wijk 
te vergoten. Tijd om weer eens langs te gaan bij Els en Jack, onze 
buurtverbinders. 

ELs EN jACK
Ik tref het tweetal ‘s avonds bij Els thuis. De koffie wordt 
overgeslagen. We gaan gelijk over op de wijn. Jack kan het niet laten 
om weer eens te benadrukken hoe mooi het centrum is. Hij is net 
komen aanlopen door een mooi verlicht centrum. Het lijkt hem leuk 
om ouderen te mobiliseren om in de avond, door een mooi verlichte 
binnenstad, een wandeling te maken. Nu overheerst het idee bij 
ouderen dat het eng is om ‘s avonds door te stad te lopen. Ook ‘s 
avonds dient het stadscentrum leefbaar te zijn. Jack is in gesprek 
met Nijmegen Cares (een organisatie die vrijwilligers koppelt aan 
maatschappelijke projecten) om te kijken of er op dit vlak iets te 
organiseren valt. 

Els voelt zich verantwoordelijk om de jeugd uit de buurt meer een 
gezicht te geven. Nu ligt de gemiddelde leeftijd van betrokken en 
actieve bewoners vrij hoog. Dat is een gemiste kans. Via Mijn Mariken 
wil ze bijvoorbeeld de Petrus Canisiusschool een platform voor 
communicatie bieden. 

VRIENDEN
Volgens het tweetal heeft de buurtsite zijn nut al bewezen. Nog voor 
de plaatselijke professionele pers er lucht van kreeg, heeft de redactie 
van Mijn Mariken via twitter- en facebookberichten de plaatselijke 
politiek en bewoners gemobiliseerd met betrekking tot de dreigende 
sluiting van Nieuw-Doddendaal. Door dit ‘sociale’ geweld is de sluiting 

marikeN verBiNdt!
Presentatie nieuwe buurtwebsite mijnmariken.nl

Els stouthamer, wijkmanager Eric van Ewijk, wethouder Turgay Tankir en jack Fila tijdens de presentatie van ‘mijnmariken’.
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voorlopig afgewend en hebben de bewoners een publieke stem gekregen. Met grote dank 
ook aan Lucy Holl voor het vele redactionele en social-mediawerk. Inmiddels heeft de site al 
achthonderd Facebookvrienden. Ook de wijkagent zal binnenkort een vaste plek op de site 
krijgen. 

BRIL
In no-time hebben ze de site voor het voetlicht gekregen. Omdat er veel tijd mee gemoeid 
is, en ze veel zaken vrijwillig naast hun bestaande werk doen, hebben ze een strak schema 
voor zichzelf gemaakt. Maar ook in eigen tijd lopen ze met de bril van buurtverbinder door het 
centrum. ‘Je ziet de zaken ineens toch vanuit een ander perspectief’, aldus Jack. ‘Constant 
stel ik mezelf de vraag: wat is mijn verantwoordelijkheid als wijkbewoner en hoe kan ik een 
positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid in het centrum 
en de Benedenstad? Het zit ‘m in kleine dingen: een blinde man voorbij de herrie van een 
drukke bouwplaats loodsen of een meisje helpen dat lichtelijk in paniek was omdat haar 
afspraak niet verscheen en ze totaal onbekend was in Nijmegen. Het is fijn om te geven. Je 
krijgt er positieve energie van. Als we allemaal in onze eigen omgeving beginnen met goed te 
doen volgen de grote dingen vanzelf.’

BOODsCHAP
mijnmariken.nl is volgens het duo ook bij uitstek geschikt om deze positieve en verbindende 
boodschap uit te dragen. Trots zijn op de plek waar je woont, de binnenstad van Nijmegen. Je 
eigen omgeving goed en leefbaar houden, dat levert waarde op en voorkomt verloedering. Het 
moet geen, om het op zijn goed Nijmeegs te zeggen, nuilsite worden. 

Ook u kunt langs gaan bij Els en Jack. Sinds kort staan zij iedere woensdag van 11.00 uur tot 
15.00 uur voor u klaar in buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis en iedere vrijdag van 11.00 tot 15.00 
uur in de bibliotheek. Ik vind dat we erg boffen met dit stadse duo. 

Tekst: Manja van der Kraan   Foto’s: Gerie Sandmann

wijkagent william Nijland, Mariken en de troubadour.

qader shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom) 

Van de regen  
in de drup   
‘Waar bemoei jij je mee?’, sprak een gepen-
sioneerde luchtmachtofficier mij geïrriteerd 
aan tijdens een discussie over de hoge 
bedragen die in deze barre tijden naar de 
aanschaf van de JSF gaan. Toen ik zei dat ik 
als Nederlander wel degelijk mijn mening 
mocht geven, zei hij lachend: ‘Ga terug 
naar je eigen land.’ Ik ben bestendig tegen 
dergelijke grapjes of onhandigheden, maar 
niet nu, direct na mijn recente reis naar mijn 
moederland.
Ik heb deze keer met een bekende 
Nederlandse schrijver een paar weken door 
het land waar mijn wortels liggen rondge-
reisd. We zouden met elkaars ogen naar de 
in Nederland onbekende werkelijkheden kij-
ken. We gingen onder andere langs de plek-
ken waar ik opgegroeid ben. De scholen die 
er nog staan, zien er tegenwoordig heel an-
ders uit. De oude straten en huizen zijn er 
niet meer. Als ze er zijn, zijn ze anders. Het 
zijn niet meer de huizen en straten van mij, 
van mijn vrienden en mijn dierbaren… De 
hele stad is een kerkhof van mijn kinderdro-
men. Het land van zoete herinneringen is 
mij ontnomen. Ik ken er nu alleen de doden. 
Daar in het land waar ik vandaan kom, be-
leefde ik de pijn van scheiding en ontworte-
ling. Daar heb ik een verleden, maar geen 
toekomst. Ik ben een vreemdeling in het 
land waar deze vluchteling elke dag naar 
teruggestuurd wordt. 
Thuis, in Nijmegen, kwam ik als vreemde-
ling aan. Dáár hoor je explosies en boze 
vliegtuigen. Dáár ruik je het kruit en zie je 
schoolloze kinderen, die in hun eigen ver-
scheurde schoenen op straat je schoenen 
willen poetsen. Een land dat van zijn toe-
komst beroofd is. Hier geklaag en genuil. In 
de krant. Op de radio en tv. Waar ik zelf ook 
volop aan meedoe.
Na een paar droevige dagen brachten de 
Nederlandse schaatsers, die op de winter-
spelen in Sotsji schitterden, mij het gevoel 
van Nederlanderschap terug.

Ik wil dit jaar leren schaatsen. 

Qader Shafiq
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REsTAURANT-
RECENsIE
in de jaren tachtig was deze zaak befaamd om de sandwiches 
die klef van versheid waren: reanimatie-eten tijdens brakke 
studentenontbijten, grote bakken café au lait stonden ernaast. 
Nadat de zaak enkele keren van eigenaar wisselde, werd de zaak 
november jongstleden overgenomen door Pieter van Driel. Hij is 
één van degenen die me toentertijd die sandwiches voorzette, 
nog dank daarvoor. We kijken wat er nu op tafel komt.

De sandwiches zijn er helaas uit. In de plaats daarvan vinden we 
een beknopte kaart, hoofdzakelijk ingevuld met broodjes, zoet- 
en hartigheden en salades. Geen spannende dingen, middle of 
the road eerder, een keuze waarbij dus de uitvoering van cruciaal 
belang is. Op tafel verschijnt een vissalade. 

Staat de handtekening van zalmroker Jeen Cnossen onder een 
gerecht - zoals hier - dan kun je er donder op zeggen dat je met 
een topproduct te maken hebt. En inderdaad, dat klopt ook nú. 
Zijn zalm ligt in twee bereidingen tussen knapperige sla. De één 
is lichtgerookt; zoete vis krijgt elegant tegenspel van getoast 
beuken- en eikenhout. Een handje sleedoorn op het eind van 
het rookproces is wellicht het geheim dat de zalm van Jeen in 
kwaliteit boven alle andere uit tilt. Sappige vlokken van een 
gepocheerde versie is de andere. Het is een fijn gerecht met 
heldere smaken, puur en fris. Niets aan het handje tot zover.

De voor mij neergezette salade carpaccio scoort maximaal op z’n 
belangrijkste voorwaarde: ze wordt in de keuken vers van een 
stuk rundvlees gesneden. Dit is een goed bericht voor de kleur, 
textuur en de smaak van het vlees. In aardig wat gelegenheden 
verschijnt er namelijk door de groothandel voorgesneden, 
bitterkoude  rommel die in een narig plasje op het bord ligt. 
Hier dus niet. Maar dan begint tóch het gedonder. Er valt op 
de overige componenten nog wel wat aan te merken. Zo is 
aan de beloofde truffeldressing geen truffel te pas gekomen 
(jongens, dat spul uit een flesje, doe dat nou toch niet...) en de 
spekcrumble komt rechtstreeks uit de koeling. Spekvet kan daar 
niet tegen, het is daarom gestold en taai. Verder ontbreekt de 
beloofde kaaskletskop. Deze wordt nog wel nageserveerd, maar 

op dat aanbod had ik beter niet in kunnen gaan. Het koekje is 
verbrand en samen met de toegevoegde rozemarijn is het van 
een heftigheid waarbij het delicate vlees niet blijft staan.

Het is dus een beetje plussen en minnen bij Weet je Wel. Dat 
blijkt ook bij de espresso het geval: die is bitter en dun en mist 
daarmee de fraaie rondingen die je van dit godenvocht mag 
verwachten. Het erbij geserveerde kokoskoekje daarentegen 
is verrukkelijk. Voor vier maal de espresso, de salades, 
Chaudfontaine en een Orangina betalen we precies 30 euro. 
De zaak bestaat 40 jaar en dat nu met een verse eigenaar. Deze 
kent de kracht van het koffiehuis zoals dat vroeger was. Voor 
Nijmegen is het een grote winst als de tijdloze magie van destijds 
in het huidige Weet je Wel wordt doorgezet. 

wEET jE wEL

Eethuis Weet je Wel
Priemstraat 13
6511 WC Nijmegen
Telefoon (024) 322 82 02
‘s Avonds worden tot 20.00 uur tegen een vriendelijke prijs, eenvoudige warme maaltijden geserveerd.

Tekst: Eelco van Wieringen   Foto: Gerie Sandmann

Eethuis weet je wel

Sc
ORE

67
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Op 11 oktober 2000 werd op de Raadhuishof De schommel ont-
huld ter nagedachtenis aan de 24 kinderen en de acht nonnen 
van de Montessorischool in de Burchtstraat die omkwamen op 
22 februari 1944. 

Vanaf dat jaar vindt daar ook een jaarlijkse herdenking plaats van 
de slachtoffers die vielen door het bombardement op 22 februari 
1944.

Op 18 februari 2005 onthulde wethouder Hans van Hooft op de 
begraafplaats aan de Graafseweg een gedenksteen voor alle 
slachtoffers van het bombardement. Op deze begraafplaats lig-
gen enkele honderden slachtoffers. Op deze gedenksteen is het 
volgende gedicht van H. H. ter Balkt te lezen:

Het verdriet stortte neer op de stad,
hartuithakkend verdriet om het hart
en de ziel en de tijd van de stad;
vuur sprak in tongen van de zeven honderden
en tegen de verslagenen na de bijlslag:
‘Nu is jullie tijd niet meer bij jullie.’
Leeg vlogen de Drakenwagens verder
van onze vrienden; rouwend grijs en geel
na de luchtaanval viel het licht neer,
voorgoed uitgedoofd, leek ’t, verstomden.

Op 29 oktober 2013 onthulde de toen 81-jarige heer Jeff Brinkhoff 
een gedenksteen op de hoek van de Krayenhofflaan, bij bakkerij 
De Bie, ter nagedachtenis aan de zeker vierenveertig doden al-
daar. Jawad Achouit, uit groep 8, sprak het volgende gedicht uit:

Dit gedicht,
Geeft iedereen inzicht.
In deze straat waar wij nu staan
Zijn door drie bommen hele families heen gegaan.
Alle oorlogen en daarbij het verdriet 
Dat willen wij niet.
Hoe het onder andere bij slager Brinkhoff en bakker De Bie is gegaan.
Heeft veel mensen leed aangedaan.
Rust in vrede
Voor u in de toekomst en heden.

Uit het bovenstaande blijkt niet alleen de nog immer schrijnende 
pijn, maar ook hoe lang het heeft geduurd voordat de slachtof-
fers van het bombardement een officieel monument kregen en 
een jaarlijkse herdenking. Het bombardement van 22 februari 
1944 heeft diepe wonden in de stad geslagen. De stad moest her-
bouwd worden en men keek liever vooruit. Ook het feit dat het 

22 FEBRUARI 1944  22 FEBRUARI 2014

bombardement door een bondgenoot was uitgevoerd, bleef de 
gemoederen bezighouden en vertroebelde het verdriet. Zoveel 
nodeloze slachtoffers onder gewone burgers, men wist hier geen 
raad mee. Nu de samenleving meer aandacht heeft voor het indi-
vidu neemt de belangstelling voor herdenken toe. 

Nu dan, zeventig jaar na dato, lijkt het een mooi moment stil te 
staan bij deze dramatische gebeurtenis waarbij bijna achthonderd 
doden vielen. Rob Jaspers, redacteur bij de Gelderlander, liep al 
langer rond met een idee om deze herdenking vorm te geven. Hij 
enthousiasmeerde zijn dochter Bregje, die al ‘helemaal into 22  
februari is’, zoals zij zelf zegt omdat zij al maanden bezig was met 
de vormgeving van de tentoonstelling Bommen op Burgers in het 
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, zodanig dat zij samen een 
route langs de brandhaarden van het bombardement bedachten. 

Zij spitten in archieven, verzamelden foto’s en maakten van zeer 
persoonlijke verhalen een boekje met de route. De wandelroute 
van 4,4 km is uitgezet in de stad langs de brandhaarden van 22  
februari 1944. Deze route, die wordt gemarkeerd op de grond, kan 
gelopen worden met een gids van het Gilde Nijmegen, maar ook op 
eigen initiatief. Het begeleidende boekje wordt op 20 februari bij de 
opening van de tentoonstelling aangeboden aan wethouder Kunst. 
En is vanaf de 21e o.a. verkrijgbaar voor E1,50 in het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis, tevens startpunt van de wandeling. 

De expositie is te zien van 21 februari tot en met 23 augustus 2014 
in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op het Mariënburg. 
Open op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, en op 
de eerste en laatste zondag van de maand van 12.00 tot 17.00 uur. 

Tekst: Joke van Onna     Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Gebombardeerd centrum van Nijmegen, 1944
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RINGsTRATEN
Zo vindt u altijd gezelligheid bij de vele 
koffie- en cadeauwinkeltjes en bij enke-
le meubelwinkels.
Vanaf april zal de Primark op Plein 1944 
geopend zijn. We zijn zeer benieuwd of 
andere winkels hun mening bijstellen 
als blijkt dat zij wel alle zondagen open 
zijn. Tot die tijd, informeert u zelf bij 
de winkels waar u naar toe zou willen 
gaan, dan staat u nooit voor een dich-
te deur. Let u wel op de parkeermeter, 
want die doet wel iedere zondag mee!

FEDERATIE NIEUws
Na de doorstart van de Federatie 
Ringstraten is inmiddels het hele be-
stuurlijke apparaat opnieuw ingericht 
en zijn de laatste administratieve zaken 
van de oude FRN rechtgezet.
Na vele jaren als secretaris voor zo-
wel de oude als de nieuwe FRN te 
hebben gewerkt heeft Els Stouthamer 
onlangs haar bestuursfunctie neer-
gelegd om plaats te maken voor een 
nieuw bestuurslid. Tot op heden heeft 
nog niemand zich beschikbaar ge-
steld en worden de secretariaatstaken 
van Els tijdelijk waargenomen door 
Monic van Brakel (de Heerlijckheid 
aan de Ganzenheuvel). Ringstraat-
ondernemers die interesse hebben om 
plaats te nemen in het bestuur kunnen 
zich via info@ringstraten.nl aanmelden.

BHV TRAININGEN
Weet u hoe u moet handelen als een 
klant of personeelslid onwel wordt? 
Weet u dat u vanuit uw zorgplicht 
in staat moet zijn om adequaat te 
handelen?
Wet- en regelgeving veranderen, 
waardoor ook de eisen waar u reke-
ning mee moet houden veranderen. 
Ongeacht de omvang van de onder-
neming. Er zijn tal van zaken waarbij 
u niet dagelijks stil zult staan, maar die 
wel een cruciale rol spelen als er zich 
onverhoopt een calamiteit voordoet.
De Federatie Ringstraten Nijmegen or-
ganiseert daarom een speciale training 
voor Ringstratenondernemers. De we-
tenschap dat alles goed geregeld is 
voelt toch gewoon goed? Er gelden 
voor u speciale tarieven, dus hoeft de 
prijs u niet langer te weerhouden van 

het creëren van een veilige werkplek!

Waar normale trainingen vaak kost-
baar en tijdsintensief zijn, hebben we 
een programma ontwikkeld van een 
dag. Natuurlijk tegen een bijzonder 
scherpe prijs van 160 euro exclusief 
btw per persoon. Dit is inclusief de ge-
hele dag onbeperkt koffie/thee en een 
lunchbuffet. 
Vergelijkbare trainingen nemen vaak 
twee dagen in beslag en de kosten zijn 
doorgaans aanzienlijk hoger (298 euro 
exclusief btw). 
Uw voordeel: in een dag weet u wat 
voor uw onderneming van belang is 
voor een aantrekkelijke prijs.

Aanvullende informatie kunt u krijgen 
via info@ringstraten.nl of 06 18 47 36 89

MEDIADROOM
Wellicht hebt u het in de krant gelezen, 
in diverse etalages in de Ringstraten 
zijn vanaf heden silhouetjes van strip-
figuren te vinden. Met contrasteren-
de uitspraken wordt u verleid om op 
speurtocht te gaan en zoveel mogelijk 
juiste combinaties te maken van ka-
rakteristieke cartoonuitspraken en hun 
karakters. Verdere informatie en uitleg 
vindt u bij de deelnemende winkels 
(herkenbaar aan een zwart-witte poster 
op de etalageruit). Kortom, u bent weer 
van harte welkom in de Ringstraten!

TOT sLOT
Zoals eerder al gezegd, de onderne-
mers in de Ringstraten zetten hun deur 
open voor de lente. Uiteraard gaan we 
ook komend jaar in al ons enthousi-
asme laten zien dat de Ringstraten de 
plek zijn waar u nog echt vakmanschap 
en gastvrijheid kunt ervaren. 
Voor de komende Pasen zijn we na-
tuurlijk weer druk met de voorberei-
ding van de paasei-actie. In de deelne-
mende winkels krijgt u bij uw aankoop 
een verrassingsei met kans op vele 
mooie prijzen.
Voor verdere ontwikkelingen kunt u 
onze website in de gaten houden: 
www.ringstraten.nl

KOOPZONDAG
Zoals gezegd is dit jaar begonnen met 
een verruiming van de winkeltijden. 
Vanaf nu is het voor ondernemers mo-
gelijk om alle zondagen (behalve Kerst 
en Pasen) open te zijn. Helaas wordt 
er heel divers gedacht over deze mo-
gelijkheid. Vanuit het Huis voor de 
Binnenstad wordt geadviseerd enkel 
de eerste en de laatste zondag van 
de maand open te gaan. Vooral in de 
Ringstraten denkt men daar anders 
over. Het verschil tussen de veelal klei-
ne zelfstandigen en de grotere winkel-
bedrijven speelt hierbij een belangrijke 
rol. De cao voor winkelpersoneel waar-
in bepaald is dat er voor werken op zon-
dag een toeslag geldt van 100 procent, 
maakt zo’n openstelling veelal net een 
drempel te hoog.
Uiteraard zijn er ook winkels die mee-
gaan in de mogelijkheid en juist voor-
delen zien.
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DE RINGsTRATEN KLAAR 
VOOR DE LENTE!
Zo, het jaar 2014 is al weer bijna twee 
maanden oud, de Ringstraten zijn klaar 
voor de lente!
Hoewel er ongetwijfeld mensen zijn die 
de echte winter gemist hebben was het 
voor een groot aantal ondernemers heer-
lijk. Deze winter geen sneeuwschuivers en 
emmers strooizout standaard bij de voor-
deur. Met tevredenheid kijken we terug 
op een goede decembermaand met volop 
activiteiten, zoals het Winternight shoppen 
en uiteraard aandacht voor de Sint en de 
Kerstman. Het was letterlijk een warm wel-
kom in de Ringstraten. 
De januarimaand zijn we ingegaan met 
een verruiming van de winkeltijden. Daar-
over straks meer. Inmiddels is het volop fe-
bruari, het carnaval staat voor de deur en 
zoals  altijd zal ook dit jaar de optocht door 
een aantal Ringstraten voeren. Voor een 
goed bereikbare en goede zichtplaats bent 
u onder andere op het ‘Faberplein’ en het 
Hertogplein aan het goede adres. Op dins-
dag is weer de traditionele boerenbruiloft, 
die deze keer start vanaf Credible en waar 
het stel in de St. Nicolaaskapel in de `on-
echt` wordt verbonden.
En daarna? Laat de lente maar komen!
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BATAAFs 
KwARTAAL

Carnaval in Doddendaal

Buurtvereniging Bataafs Kwartier omvat ondermeer de volgende straten:
Derde Walstraat, Gerard Noodtstraat, Hertogstraat, Hoogstraat, Kelfkensbos,  
Klein Mariënburg, Mariënburgstraat, St. Jorisstraat, Wintersoord,  
Van den Brugghenstraat, Raadhuisstraat, Achter de Oude Gracht,  
Achter de Bank, Hertoghof en Scholenhof. 

CARNAVAL IN DODDENDAAL
Omarmd door de Waal, de entree tot de stad Nijmegen en de 
binnenstad van Nijmegen ligt het Valkhofkwartier, verbonden 
met het kelfkensbos aan het Bataafs kwartier, in het hart van 
de stad. 

Zondag 24 januari jongstleden organiseerde Buurtvereniging 
Bataafs Kwartier in samenwerking met Carnavalsvereniging 
Kiek ze Kieke een sociale zitting in activiteitencentrum Dodden-
daal. Alle senioren uit het Stadscentrum en Benedenstad waren 
uitgenodigd.
De middag stond bol van optredens van onder andere Dweilor-
kest Van Tatteme, de kinderen van Kiek ze Kieke, de Waalster-
retjes, de dames- en herenact van Kiek ze Kieke en zanger Ton 
Janssen.

Er werd volop meegezongen en gedanst.
Hoogtepunt van de middag was het bezoek van jeugdprins Alec 
van Knotsenburg met zijn kabinet en de dorstluchtige hoogheid 
prins Hans IV met zijn kabinet. De polonaise werd opnieuw inge-
zet en met het uitzwaaien van de beide prinsen kon deze middag 
niet meer stuk. 
Volgend jaar hopen wij weer een zitting te organiseren, als het 
activiteitencentrum er tenminste nog is tegen die tijd! Het zijn 
voor de bewoners van Nieuw-Doddendaal roerige tijden. Geluk-
kig hebben wij met het organiseren van deze middag de bewo-
ners een ontspannen middag kunnen bezorgen.
Ook dank aan Stichting Benedenstad Nijmegen die deze middag 
financieel ondersteund heeft.
Kijk op de website van Kiek ze Kieke voor de foto’s, www.kiek-
zekieke.nl 

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Gerie Sandmann
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stichting Benedenstad Nijmegen is een 
initiatief van Jo Janssen van de gemeen-
teraadsfractie van Gewoon Nijmegen en 
bestaat geheel uit vrijwilligers.

SBN zet zich in om bewoners van diverse 
woonzorgcentra in Nijmegen een aangenamer 
verblijf te bieden door onder andere dagjes uit 
te organiseren met de zonnetrein.
Om deze uitstapjes te kunnen realiseren vragen 
wij geld aan bij diverse fondsen. Een van de 
fondsen die onze aanvraag heeft gehonoreerd 

is het coöperatiefonds Rabobank. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op 8 januari jongstle-
den in de foyer van de Rabobank werden de 
cheques uitgereikt. De Rabobank heeft een be-
drag van 7500 euro beschikbaar gesteld; waar-
voor onze hartelijke dank! Hiervan kunnen wij 
tien compleet verzorgde dagjes uit bekosti-
gen. De bestemming is wederom Museum het 
Valkhof en Museumpark Oriëntalis geworden. 
Vanaf 15 februari 2014 kunnen de woonzorg-
centra en dagopvanglocaties in Nijmegen een 
aanvraag indienen voor een dagje uit. Dit kan 

door een e-mail te sturen naar info@stichting-
benedenstadnijmegen.nl. De dagjes uit worden 
georganiseerd in mei en juni van dinsdag tot en 
met vrijdag. Vertrek vanaf 10.00 uur en terug-
komst rond 16.30 uur. Er kunnen twintig perso-
nen deelnemen, dit is inclusief vrijwilligers en 
een persoon coördinatie vanuit SBN. De eigen 
bijdrage is 150 euro per dag. 

Tekst: Els Stouthamer

jo janssen en Els stouthamer met de cheque

 sTICHTINGBENEDENsTAD
NIjMEGEN

toekomst 
festiviteiteN 
stadsCeNtrum
Het nieuwe jaar is weer begonnen met de voor het stadscentrum 
rustigste periode van het jaar. Het geld is op na al de 
feestelijkheden in december.

Het eerste echte feest is de carnaval begin maart. Ervaring leert dat 
dit zich de laatste jaren concentreert rondom de Grote Markt met 
een klein uitstapje naar Molenstraat en Grotestraat, maar we zijn nog 
geen Maastricht. Hoe zal het in 2014 gaan met alle festiviteiten, de 
subsidies en de eigen budgetten? We proberen een blik vooruit te 
werpen.

Gebroeders van Limburgfestival 2013

Kijkend in de evenementenkalender van de gemeente, waarin de nu 
al aangevraagde vergunningen verleend zijn, zie je een verschuiving 
van feesten en activiteiten vanuit het centrum naar de Goffert, Park 
Brakkenstein, het Honigcomplex en de Vasim. Dat is goed nieuws voor 
alle bewoners binnen de singels, die het in enkele maanden in 2013 
wel elk weekend raak vonden met veel overlast van decibellen, maar 
slecht nieuws voor ondernemers, die dankzij de evenementen ook een 
graantje meepikken van die evenementenbezoekers. 
Kijk naar het Sambafestival, door sommigen gehaat vanwege de 
enorme basdreun die in het halve centrum is te horen, maar toch 
goed voor twaalfduizend bezoekers. Als de organisatoren de financiën 
rond krijgen keert, het terug op 6 en 7 september. Op hun site is de 
dringende oproep geplaatst dat zij voor dit tiende jubileum op zoek zijn 
naar sponsoren, anders kunnen zij Nijmegen niet omtoveren tot het, 
op Rotterdam na, grootste sambafestival in Nederland. 
Onze eerste Koningsdag speelt zich voornamelijk af op de Goffert, met 
in de aanloop een Koninginnenacht op de kop van de Molenstraat
Op de planning staat natuurlijk de Vierdaagse in de derde week van 
juli en het Van Limburgfestival in het laatste weekend van augustus 
met daartussen de introductieweken van de studenten van 17 tot en 
met 24 augustus. Die zijn dit jaar wel in het centrum. De vraag is of 
beide feesten weer in staat zijn voldoende acts bijeen te brengen met 
steeds minder middelen.
Nijmegen zingt staat als klein maar fijn evenementje op de rol 
voor 15 augustus. Voor het overige worden de weekenden gevuld 
met markten: groenmarkt, paasmarkt, zomermarkt, stoffenmarkt, 
pinkstermarkt, boekenmarkt.

Gezien het bovenstaande zal dit jaar een toenemend beroep gedaan 
worden op de creativiteit en ondernemingslust van horeca-eigenaren 
en winkeliers om met kleinschalige evenementen en initiatieven het 
centrum aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek met daarin 
een meer ondersteunende rol van de gemeente.
Een andere kijk op parkeren en vergunningverlening kan hierbij helpen. 
Zie elders in deze Mariken. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann



29

Hier en daar in het stadscentrum 
liggen stapeltjes opvallende blauw/roze 
deurhangers. Ze maken reclame voor 
Hotel De Vlinder, een Bed&Breakfast aan 
de Staringstraat, het straatje vlakbij de 
Stadswinkel en filmhuis Lux. Het hotel is 
een warm bad voor de gasten én voor de 
vrijwilligers die er werken. 

‘Superleuk en gastvrij B&B. Hele aardige 
mensen en hele fijne schone kamers. Ontbijt 
is ook prima en de locatie is midden in de 
stad. Echt een aanrader’, heeft een gast in 
het gastenboek geschreven. En daarmee 
slaat ze de spijker op de kop. Vrijwilligster 
Marijke geeft me een rondleiding door het 
grote huis met zes gastenkamers en een 
gezellige huiskamer. Ik zou er zo een kamer 

willen boeken als ik niet een eindje verderop 
woonde.

VAN POP TOT VLINDER
Marijke werkte al in het huis toen het nog 
een zorghotel was waar mensen met een 
psychiatrische achtergrond tot rust konden 
komen. Maar de vergoeding via de AWBZ 
veranderde en er moest een andere invulling 
bedacht worden. Het gebouw en de tuin 
werden danig opgeknapt en een jaar of drie 
geleden opende Hotel De Vlinder. Marijke 
bedacht de naam: ‘Je komt hier als een pop 
en je wordt een mooie vlinder’, vertelt ze.

LEREN EN wERKEN
En dat geldt bovenal voor de vrijwilligers 
die het hotel runnen onder begeleiding en 

coaching van drie beroepskrachten. Want 
De Vlinder is een arbeidsmatig project 
van RIBW Nijmegen & Rivierenland. 
Alle vrijwilligers hebben een indicatie 
‘dagbesteding op grond van psychosociale 
en/of psychiatrische problematiek’ zoals 
dat officieel heet. Ze kunnen bij De Vlinder 
hun arbeidsvaardigheden verstevigen en 
misschien doorstromen naar een baan elders 
of een opleiding gaan doen.

VAN ALLEs TE DOEN
‘Dit is een veilige, warme plek, hier voel ik 
geen druk’, zegt vrijwilligster Nellie, die druk 
bezig is met het schoonmaken van de kamers. 
‘Ieder heeft hier zijn eigen achtergrond, 
daar hoef je je niet voor te schamen.’ 
Ze zit vandaag in de ochtenddienst. De 
ochtenddienst doet het ontbijt en begint met 
poetsen. ‘Maar dat moeten we niet te hard 
doen, we moeten wel werk voor de andere 
twee diensten overlaten’, lacht ze. De middag 
is voor boodschappen. En dan is er ook nog 
een berg was te wassen en te strijken. De 
tuin moet gedaan, de reserveringen moeten 
verwerkt. En er moet reclame voor het hotel 
gemaakt worden natuurlijk. 

HUIsELIjK EN GAsTVRIj
In de weekenden krijgt De Vlinder 
veel toeristen. Door de week logeren 
er vaak zakenmensen of studenten. De 
Vierdaagseweek is alweer volgeboekt. Dan 
beginnen de vrijwilligers extra vroeg voor 
het ontbijt en een lekker lunchpakket voor de 
lopers. Nellie: ‘Mensen komen graag terug. 
Het is hier huiselijk, gastvrij en goedkoop. De 
kamers zijn heel mooi. En heel schoon!’ Wie 
aankomt, krijgt een gastvrije ontvangst. ‘We 
bieden ze eerst een kop koffie of thee in de 
huiskamer aan. En we geven ze wat folders 
en tips over Nijmegen’, vertelt Marijke. 

TALENTEN INZETTEN
Er hoeven geen dikke winsten gemaakt te 
worden, benadrukt beroepskracht Marloes. 
Het arbeidsmatige stuk staat voorop. ‘Het 
is mooi om met vrijwilligers met zoveel 
verschillende achtergronden te werken. We 
nemen voor iedereen de tijd: wat kan je, wat 
wil je doen, wat wil je leren, waar loop je 
tegenaan in het werk?’
Mensen voelen zich gewaardeerd en hebben 
weer structuur in hun leven. Ze dragen iets bij 
en dat komt in de plaats van een gevoel van 
falen en niet mee tellen in de samenleving. 
‘Je ziet hun zelfvertrouwen met sprongen 
omhoog gaan. Iedereen heeft hier iets te 
brengen en kan zijn talenten laten zien.’ 

Tekst: Lucy Holl     Foto: Gerie Sandmann

‘We willen dat  
mensen zich 
hier thuis voelen’

Bij de ingang van het hotel: Marijke (rechts) bedacht de naam De Vlinder
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advertentie

• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

• Bureau Toezicht: 14 024
•  Bel- en Herstellijn: 14 024 

bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00

•  Meldpunt Kindermishandeling: 
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0

•  Slachtofferhulp: 
(024) 323 33 22, 0900 01 01

•  Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 
0900 126 26 26 
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
•  Maatschappelijk werk (NIM): 

(024) 323 27 51, info@nim.nl
•  Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27 

info@inter-lokaal.nl
•  Tandem: (024) 365 01 11 

info@tandemwelzijn.nl
•  Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90 

info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
•  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis:  

(024) 3 657 657
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

•  De Gemeenschap: (024) 381 78 00 
vbz@wbsg.nl

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
•  Standvast Wonen: (024) 382 01 00 

info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
•  WoonGenoot: (024) 344 06 39 

info@woongenoot.nl
•  Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96 

klant@woonzorg.nl

•  Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis:  
(024) 323 35 23, Papengas 8 
hetoudeweeshuis@nijmegen.nl

•  Activiteitencentrum Doddendaal: 
(024) 360 35 73, Achter Valburg 2 
acdoddendaal@xs4all.nl

•  Huis van de Nijmeegse Geschiedenis: 
(024) 329 36 99, Mariënburg 26 
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

•  Open Huis gemeente Nijmegen: 14 024 
Mariënburg 75, openhuis@nijmegen.nl

•  Gemeente Nijmegen: 14 024 
gemeente@nijmegen.nl

•  Stadsschouwburg en Vereeniging:  
(024) 322 10 00, kassa@keizerkarelpodia.nl

•  De Lindenberg: (024) 327 39 11 
info@delindenberg.com

•  LUX en VillaLUX: 0900 589 46 36 
•  Bioscopen Calypso en Carolus:  

0900 20 45678

Belangrijke 
nummers

31

jo.janssen.773

Mensen kijk uit!
De politieke partijen komen U binnenkort alles beloven,

Maar wat ze beloven, moet U zelf betalen.
Als ze Uw stem maar hebben.

Daarna kunt U weer vier jaar het dak op!

Jo Janssen
www.gewoonnijmegen.nl

www.raadeenswat.nl
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Adverteren in 
Mariken is een full-colourmagazine dat gemaakt wordt voor en door  
bewoners van centrum en Benedenstad. Het verschijnt vier keer per jaar  
en wordt huis aan huis verspreid in het centrum en de Benedenstad.
De oplage is 7000 exemplaren. Het is mogelijk om in de Mariken advertenties 
te plaatsen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u telefonisch contact  
opnemen via 06 24 17 05 72 of via de mail vandeloo@chello.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart  

U stemt toch ook? 

Woensdag 19 maart gaat Nijmegen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. 
Benieuwd welke Politieke Partijen hetzelfde over de toekomst van de stad denken als u? 

Ga dan naar www.destemvannijmegen en vul de stemhulp in. 
Meer informatie over de verkiezingen vindt u via www.nijmegen.nl/verkiezingen.



SAMENWERKEN 
AAN EEN 
MOOIE STAD
Onze resultaten
• Meer fietsenstallingen (Plein ‘44 en station).

• Nieuwbouw voor popcentrum Doornroosje.

• Schonere lucht door bussen die rijden op GROENgas. 

Onze plannen
• Meer groen in de binnenstad, zoals op de Korenmarkt.

• Veiliger en aantrekkelijker stationsgebied.

• Aanpak leegstaande kantoren en winkels.

Denk mee, praat mee , DOe mee!
Kom langs in ons campagnepand aan de Ziekerstraat 81

 facebook.com/groenlinksnijmegen         @glnijmegen          nijmegen.groenlinks.nl
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Pepijn Boekhorst
lijsttrekker
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