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DE STRAAT VAN 
DE WEEK

Korenmarkt met parkje

Korenmarkt
De Korenmarkt nu is een wereld van verschil met de Korenmarkt 
van pakweg een halve eeuw geleden. De Korenmarkt was de oorlog 
bijna ongeschonden doorgekomen, maar de gemeente deed er niets 
aan om de verkrotting tegen te gaan. In tegendeel, men wilde alles 
zo snel mogelijk tegen de grond om nieuwbouw te kunnen plegen. 
Er was vlak na de oorlog een groot gebrek aan huizen en inwoning 
was de normaalste zaak van de wereld. Hoe mensen pakweg zestig 
jaar geleden aan de Korenmarkt woonden wordt treffend weer-
gegeven in een artikel in de Telegraaf over een fatale gebeurtenis 
die er in januari 1951 plaatsvond. ‘Achter de wonderschone oude 
Waag ligt het verlaten grauwe pleintje van de Korenmarkt (…) waar 
men over een brede plak modder moet stappen, wil men een duister 
gangetje betreden, waarin dag en nacht een oranje glazen ballon een 
schemerig licht werpt (…) waar men samenwoont met 13 of 14 man 
op weinige vierkante meters (…) de afschuwelijke steekpartij die zich 
voltrok in dat bouwvallige uitgewoonde krot op no. 16a.’ 

sTEEKPARTIJ
Wat was er in 1951 gebeurd? Er woonden vier families op één adres, 
in een boven- en benedenwoning. Ze gingen prima met elkaar om, 
de avonden werden vaak kaartend doorgebracht. Toen bij een van de 
families in het benedenhuis hun 21-jarige broer Marinus uit Oss introk 
en deze het aanlegde met Maria, de dochter van de hoofdbewoner in 
het bovenhuis, was er een probleem. De vader van Maria was tegen 
deze verkering en dit ontaardde na een bezoek aan café Arie aan de 
Vijfringengas in een steekpartij waarbij een dode en een zwaar gewon-
de vielen. 

Er waren vaker opstootjes op de Korenmarkt die de landelijke pers 
haalden. Zoals in 1933 op dolle maandag, de laatste dag van de 
Nijmeegse kermis, toen de beruchte gebroeders Ort in het café op 
nummer 1 vanwege een familievete met de uitbater een bloedbad aan-
richtten. Deze kroegbaas, J.A. Gerritsma, adverteerde tijdens de oor-
log met zijn café aan de Korenmarkt in bedenkelijke blaadjes als De 
Zwarte Soldaat, een uitgave van de N.S.B., en in de Misthoorn, een 
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Op de schop

Vlnr. Thecla de Lang, zwanie van Wijland en gerie sandmann

antisemitische scheldperiodiek. Zijn kroeg had hij in de oorlogsjaren 
opportunistisch omgedoopt tot Das Deutsche Haus. Ook werden in het 
verleden de bewoners aan de Korenmarkt regelmatig opgeschrikt door 
brand, de ene keer een pakhuis, dan een was- en strijkinrichting, een 
horecagelegenheid of een van de krotwoningen. Een klein wonder dat 
bij een van die branden de hele Korenmarkt nooit in de as is gelegd.

PhOCAs
De verhouding tussen de Nijmeegse burgerij en de studenten in de 
stad verliep stroef. Dat vond studentenvereniging Carolus Magnus, op 
dat moment 2600 leden, ook en daarom organiseerde ze in 1959 bij 
haar lustrum een groot verbroederingsfeest in Breugheliaanse stijl op 
de met veel lichtjes versierde Korenmarkt. Er werd gedanst, gedron-
ken en naar hartenlust worst gegeten. Het was een groot succes. Of het 
echter veel heeft bijgedragen tot een betere verstandhouding tussen 
beide groepen is de vraag. Drie jaar later braken bij een uit de hand 
gelopen feest van studentenroeivereniging Phocas in de Commanderie 
relletjes uit. De buurtbewoners kozen enthousiast de zijde van de 
politie en bekogelden de studenten met bierflessen. De studenten, af-
komstig uit het hele land, hadden het er overigens naar gemaakt door 
vernielingen aan te richten en met het opwerpen van een vreugdevuur 
op de Korenmarkt.

zWANIE
Voor het heden spraken we met Zwanie van Wijland, geboren in 
Rotterdam tijdens de oorlogsjaren en na veel omzwervingen in 
Nijmegen op de Korenmarkt terechtgekomen. ‘Een heerlijke stad: 
rondom is er water, zijn er bossen, en polders. Dit plein ervaar ik als 
een dorp; voor het vlees ga ik naar de slager, het brood naar de bakker 
en groente naar de groenteboer.’ Alhoewel de 70 gepasseerd is Zwanie 
nog lang niet toe aan een leven achter de geraniums en geeft ze menta-
le krachtcoaching aan mensen die zo’n extra steuntje nodig hebben.

ThECLA
Thecla de Lang, 63, is een echte Nijmeegse, geboren aan de 
Graafseweg. Na haar huwelijk met Hans ging ze de brug over, eerst 
vier jaar Meijhorst en daarna Lindenholt. Een advertentie lokte het ge-
zin naar de Korenmarkt, waar hun wens - een hoekhuis - in vervulling 
ging. ‘Bij Woningvereniging Nijmegen was het altijd handig wanneer 
je er een kruiwagen had. De bouw begon in 1980 en er was beloofd 
dat er een mooi park zou komen. Dat speelde met de keuze om er te 
gaan wonen mee. Onze teleurstelling met het eindresultaat was groot: 
een stenen verhoginkje met drie trieste boompjes en verder veel zand 
en troep dat een grote parkeerplaats werd.’ Thecla geeft al 25 jaar yo-
galessen in de Benedenstad. ‘Dan leer je de mensen wel kennen, hoor.’

gERIE
Gerie Sandmann, hoffotograaf van dit blad, is een geboren en getogen 
Amsterdammer. Inmiddels is hij begin zestig en verhuisde deze kant 
op toen hij in 1978 bij Werkenrode aan de slag ging. Daar geeft hij 
nog steeds les in informatica en horeca. ‘We hebben eerst heel lang 
in Groesbeek gewoond en pas in 2009 het hoekpand op nummer 6 
gekocht, één van de drie koopwoningen hier. We hebben grondig ver-
bouwd en wonen hier nu met veel plezier.’

BAIRRO ALTO
De student anno 2015 heeft weinig te vrezen van opgefokte buurtbe-
woners en kan rustig een tentamen voorbereiden op het gras van het in 
2012 aangelegde park. Thecla: ‘Mooi hè. Het is er toch van gekomen. 
En als je wilt picknicken en een beetje lui bent, kun je bij Marleen van 

Bairro Alto een kleedje halen en een picknickmandje laten vullen. Na 
sluitingstijd ruimt Marleen achtergebleven servetjes of bekertjes zelf 
op.’ In een mum van tijd is het een populaire plek om te vertoeven 
geworden. Gerie: ‘De gemeente had graag gezien dat we in het kader 
van de participatie zélf voor het onderhoud zouden opdraaien, maar 
daar hebben we voor bedankt. Dat is ook niet te doen. Er wordt soms 
wat afval achtergelaten, dat nu dagelijks door een prikploeg wordt 
opgeruimd. Er zouden wel wat meer afvalbakken geplaatst mogen 
worden.’ Thecla: ‘Er was een inspraakcommissie tijdens de aanleg. 
We hadden heel duidelijk aangegeven géén bankjes of zitjes te willen 
om hangjongeren te weren, maar wat doen ze? Precies! Maak je geen 
zorgen, zeiden ze toen, als er overlast is, halen we ze meteen weg.’ 
Zwanie: ‘Er zijn nu wel jongeren die er ongezien een rommeltje van 
maken. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ 

COMMANDERIE 
Na de restauratie - reconstructie is een beter woord - van de 
Commanderie was het tot 1998 een museum. Herm Hegger kocht het 
pand van de gemeente - er zou 2,5 miljoen gulden mee gemoeid zijn 
én een subsidie van het Europees stimuleringsfonds - op voorwaarde 
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De naam Korenmarkt spreekt voor zich. 
Op deze locatie werd vanaf 1653 graan ver-
handeld. De ingeburgerde naam is op 9 juli 
1924 alsnog door de gemeenteraad vastge-
steld. De graanmarkt was al in 1882 ver-
huisd naar de Nieuwe Markt.

In het midden van de Korenmarkt stond ooit 
de St. Janskapel. Burggraaf Alardus en zijn 
vrouw Uda hadden hier in 1196 ‘op eigen kos-
ten en met eigen middelen’ een kapel met een 
hospitium laten bouwen. De Commanderie 
van St. Jan is hier een overblijfsel van. De 
poort naar de Franseplaats is in 1894 over-
gebracht naar de Gedeputeerdenplaats en 
doet nog altijd dienst als een ingang van het 
stadhuis.

In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd 
de kapel geruime tijd gebruikt als vleeshuis. 
Na de afbraak in 1650 ontstond een marktplein 
en op 15 juni 1653 besloot het stadsbestuur om 
de korenmarkt van de Lage Markt naar de St. 
Jansmarkt te verplaatsten. De met koren bela-
den karren moesten op de heenweg ‘door het 
straetgen van Crieckenbeeck’ (Vijfringengas) 
en op de terugweg over de Kannenmarkt.

Volgens de Algemeene Politie-Verordening der 
Gemeente Nijmegen, vastgesteld op 29 okto-
ber en 21 december 1875, was de Korenmarkt 
nog altijd op maandag, donderdag en zaterdag 
bestemd als markt voor rogge en tarwe (artikel 
24, onder b). De aanvoerroute was sinds 1653 
enigszins gewijzigd:
‘Art. 28. De aanvoer met voertuig van gra-
nen naar de Korenmarkt mag niet anders 
plaats hebben dan langs den Blauwen steen, 
de noordzijde der Markt en de Kannemarkt of 
langs de Smidstraat.’

Vanwege de ongeschikte ruimte en de slech-
te toegangen tot de markt leidde de graan-
handel rond 1880 een kwijnend bestaan. De 
handel vond bijna geheel in koffiehuizen en 
herbergen plaats. Volgens een bericht in de 
Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant 
van 10 november 1880 werd de havermarkt 
gehouden in de Molenstraat, de boekweit-
markt op Kelfkensbos, de roggemarkt op de 
Korenmarkt, de tarwemarkt gedeeltelijk in het 

Michiel van de Loo en Rob Essers

dat het zijn publieke functie zou behouden. Naast het restaurant zitten er nu onder andere een 
brouwerij, proeflokaal, koffiehuis, branderij, bed & breakfast en brouwerijmuseum. Kortom, 
die publieke functie heeft de Commanderie wel behouden. Gerie: ‘Nu het geen museum meer 
is, maar een horecabedrijf, is het wel veel drukker om het pand geworden. Soms heel gezellig, 
maar dat is niet altijd een voordeel.’

KRUIDENTUIN
Het toerisme in Nijmegen zit in de lift. Thecla: ‘O ja, zeker nu de schepen weer aan kunnen 
leggen aan de Waalkade. Natuurlijk hebben ze oog voor de overgebleven fundering van de St. 
Janskapel en de twee grafkeldertjes die bij de aanleg van het park gevonden werden, maar de 
meeste belangstelling gaat altijd uit naar de Kruidentuin, de coffeeshop pal om de hoek aan de 
Kannenmarkt. Daar begrijpen ze niks van, dat drugsbeleid hier in Nederland, maar dat valt ook 
niet uit te leggen.’
De bewoners hebben ook pluimen uit te delen. Zwanie: ‘Ik ben erg te spreken over Portaal. Ik 
hoef ze maar te bellen - onlangs over een scheur in de muur - en ze staan meteen op de stoep. 
Of Bel- en Herstel, dat functioneert ook erg goed. Ze zijn er vaak dezelfde dag nog als je met 
een klacht komt.’

BUURTFEEsTJE
Gerie: ‘Onder de bewoners van het eerste uur is er nauwelijks verloop. Iedereen heeft het naar 
de zin. Bij de appartementen is dat verloop groter. In die zin vergrijst het, maar dat maakt ons 
ook tot een hechte groep. We weten elkaar altijd te vinden.’ Zwanie: ‘We hebben een paar keer 
een buurtfeestje georganiseerd op het plein. Daar deden veel mensen aan mee. We hadden alles 
met bloemen en lichtjes opgetuigd en iedereen bracht wat te eten en te drinken mee. Dat doen 
we vast nog een keer.’

Tekst: Michiel van de Loo     Foto’s: Gerie Sandmann

Buurtfeest
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oude lokaal van de heer Kraus aan de Voerweg 
en gedeeltelijk in Café Suisse van de heer 
Roelofs in de Burchtstraat.

Een aantal graanhandelaren meldde op 21 no-
vember 1880 in een advertentie dat zij blijft 
kopen en in Café Korenbeurs van de heer 
F. Kraus aan de Korenmarkt ‘daartoe door 
Burgemeester en Wethouders aangewezen 
en ingericht.’ De onduidelijke situatie duur-
de voort tot op 13 maart 1882 de Korenbeurs 
op de Nieuwe Markt werd geopend. Op deze 
nieuwe locatie werd graan verhandeld tot de 
gemeenteraad op 10 januari 1923 besloot de 
beurs op te heffen.

Een bekend pand aan de noordzijde van de 
Korenmarkt was Hotel-Café-Restaurant 
‘Hof van Brabant’. Op 24 augustus 1855 
maakte J. Hendriks bekend dat hij het huis 
‘de Korenbeurs’ naast zijn logement had 
gekocht en ‘door vereeniging van beide 
Gebouwen (...) eene doelmatige en ruime uit-
breiding heeft gegeven aan zijne Inrichting 
als KORENBEURS, LOGEMENT, OPEN-
TAFEL en KOFFIJHUIS (met BILLARD).’ 

Vanaf 1882 ging het een aantal malen over in 
andere handen. Hotel ‘Hof van Brabant’ heeft 
bestaan tot omstreeks 1913 toen het de naam 
‘Hotel Central’ kreeg. De glorietijd was voor-
bij. In 1916 werd Korenmarkt 8 in gebruik ge-
nomen als verkooplokaal en rond 1924 nam 
de Nachtveiligheidsdienst en dienstverlening 
‘Lekas’ zijn intrek in het pand. 

In de Tweede Wereldoorlog bleef de schade 
op de Korenmarkt beperkt. Bij het bombarde-
ment op 22 februari 1944 werd Korenmarkt 
13 op de hoek van de Pepergas beschadigd. 
Andere panden hadden alleen glasschade of 
waren onbeschadigd. In de periode 1950-1980 
werden echter steeds meer bouwvallige pan-
den gesloopt. De laatste oude panden aan de 
zuidzijde verdwenen in of omstreeks 1980. De 
herbouw van de Korenmarkt kon beginnen.

Op 25 november 1980 krijgt Van de Water B.V. 
vergunning voor de bouw van ‘18 woningen, 6 
autoboxen en 3 winkels’ aan de Kannenmarkt, 
Korenmarkt en Vijfringengas. Een aantal wo-
ningen maakt deel uit van een complex van 
‘104 woningwetwoningen waarvan 9 woon-
eenheden en 29 bergingen en horecaruimte’ 
aan de Priemstraat, Smidstraat, Korenmarkt, 
Pepergas, Grotestraat en Nonnenstraat. De 
bouwvergunning hiervoor is op 14 april 1981 
verleend aan de Woningvereniging Nijmegen 
(Portaal). Op dezelfde datum krijgt Wilma 
Weert B.V. vergunning voor de bouw van ‘15 

premie verkoop woningen met 15 autoboxen’ aan de Korenmarkt en Keumegas.

De panden aan de westzijde van de Korenmarkt zijn niet herbouwd. De huisnummering op de 
Kannenmarkt begint hierdoor bij nummer 9 (oneven). De plaats waar de oude panden gestaan 
hebben, maakt nu deel uit van de Korenmarkt. 
Ook een deel van de noordkant is niet herbouwd in verband met de aanleg van een parkeerplaats 
die naam Johannieterhof heeft gekregen (raadsbesluit d.d. 22 februari 1984). Op deze plaats 
stond Hotel ‘Hof van Brabant’ met daarnaast het ‘Volkskoffiehuis’ voor geheelonthouders. 

In het kader van ‘Groene Allure Binnenstad’ is de parkeerplaats op de Korenmarkt veranderd 
in een parkje dat op 5 april 2012 officieel geopend werd. Bij de aanleg zijn resten van de St. 
Janskapel en grafkelders gevonden die in het park zijn gevisualiseerd.  

Tekst: Rob Essers 

De Korenmarkt voor het aanleggen van het park
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Als deze Mariken bij u op de mat ploft, is de herdenkingsperiode 
in Nijmegen en Nederland van 70 jaar na de oorlog al weer een 
kleine maand achter ons. In deze periode is Nijmegen een stuk-
je rijker geworden met de realisatie van een paar opmerkelijke 
initiatieven, die het mogelijk maken om ook voor de generaties 
die na ons komen, deze allerzwartste periode in de moderne ge-
schiedenis niet te vergeten en er lering uit te trekken.

MoNuMeNt
De zusjes De Wijze vertegenwoordigen de Joodse slachtoffers uit 
Nijmegen. In maart 1941 telde Nijmegen op een bevolking van bijna 
100.000 personen 522 geregistreerde ‘voljoden’. Van hen overleefden 
433 de holocaust niet. Vijftig jaar na de bevrijding, op de dag van de 
dodenherdenking 1995, onthulden Nijmeegse schoolkinderen op een 
pleintje nabij de synagoge aan de Nonnenstraat een monument voor 
de omgekomen Joodse stadsgenoten. Tegelijkertijd kreeg het pleintje 
de naam van één van hen, als eerbetoon aan allen: Kitty de Wijzeplaats. 
Nu, in 2015, twintig jaar later, hebben de anderen ook een naam gekre-
gen tijdens een indrukwekkende bijeenkomst. Alle namen op dit monu-
ment geven nog krachtiger de ongelooflijke hoeveelheid leed aan die er 
in deze gruwelijke oorlog over deze families is uitgestort.

exposItIe
Naast de onthulling van dit monument heeft de Stichting Kitty de Wijze 
een kleine expositie georganiseerd met als thema Joods Nijmegen 
in woord en beeld. De expositie was te zien in de Sint Stevenskerk 
van 3 tot en met 18 mei. Bij de feestelijke opening op 3 mei heeft 

Onthulling van het monument met de namen van alle Nijmeegse 
Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog (4 mei 2015)

Tentoonstelling Joodse Historie in woord en beeld 
in de stevenskerk

burgemeester Bruls ook het startschot gegeven van de website  
www.stichtingkittydewijze.nl. De Stichting beoogt met de tentoonstel-
ling en met de website een breed publiek een kijkje te verschaffen in de 
Joodse cultuur en geschiedenis van Nijmegen en hoopt zo bij te dragen 
aan een verdraagzame en pluriforme samenleving. In de kerk was te-
vens de documentaire Getekend in Westerbork te zien.

MIssIe
De missie van de Stichting Kitty de Wijze is om een brug te slaan tus-
sen de Joodse cultuur en geschiedenis en actuele maatschappelijke 
thema’s. In de voormalige synagoge uit 1913 in de Gerard Noodtstraat, 
één van de markantste creaties van Oscar de Leeuw, wil de stichting de 
eeuwenlange geschiedenis van de Joden in Nijmegen zichtbaar maken 
door middel van exposities, documentatie en educatieve projecten en 
dit bijzondere gebouw en zijn geschiedenis in stand houden. Dit is ook 
bij uitstek de locatie voor bredere activiteiten rondom etnische, cultu-
rele en levensbeschouwelijke onderwerpen. In deze tijd, waarin overal 
weer oorlogen oplaaien en allerlei groeperingen tegenover elkaar staan 
met andere denkbeelden over religie en maatschappij, is daar behoefte 
aan. In 2015 zijn miljoenen mensen op de vlucht, op zoek naar een vei-
lige plek op aarde, waar je niet wordt vervolgd op grond van afkomst of 
op grond van je eigen mening en overtuiging. Door de geschiedenis te 
laten zien en een platform te bieden voor discussie hoopt de stichting 
een bijdrage te leveren aan de opbouw van een collectief besef, dat 
deze geschiedenis zich nooit meer mag herhalen. 

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann

JOODs NIJMEgEN
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Zaterdagmiddag 4 juli is het feest in 
de staringstraat, het stuk straat tus-
sen de stadswinkel en de oranjesingel. 
Mensen kunnen een kijkje nemen bij 
Bed&Breakfast De Vlinder (staringstraat 
9a) en er is een bijzondere fototentoon-
stelling. Wie wil, wordt ter plekke op de 
foto gezet. Het buurtfestijn kent nog meer 
verrassingen. Kom kijken!

De Staringstraat is een aparte straat. Een klein 
deel van de straat loopt in het centrum. En 
de straat gaat zomaar verder aan de overkant 
van de Oranjesingel. Een aantal mensen in 
het ‘stadscentrumstukje’ van de Staringstraat 
heeft het plan opgevat om 4 juli tussen half 
twee en half vier iets moois in de straat te doen. 
Daarbij staat het bijzondere Bed&Breakfast 
Hotel De Vlinder aan Staringstraat 9a centraal.

Foto Met eeN VerHAAl
De Vlinder is een arbeidsmatig project van RIBW 
Nijmegen en Rivierenland. Enthousiaste mede-
werkers met een psychische achtergrond run-
nen de bed&breakfast onder begeleiding. En 
met succes: De Vlinder is wéér genomineerd 
voor Beste Bed&Breakfast van Nederland in de 
categorie 1 tulp. Vorig jaar behaalde De Vlinder 
de eerste plaats. 

Tentoonstelling Joodse Historie in woord en beeld 
in de stevenskerk

OP DE FOTO IN DE 
stArINgstrAAt

Op 4 juli vertellen de medewerkers van de 
bed&breakfast graag wat hun hotel zo bijzonder 
maakt. Deelnemers die hebben meegedaan aan 
de cursus Fotovoice van Bureau Herstel van de 
RIBW (ontwikkeld door het Trimbos Instituut),  
laten hun werk zien. Die cursus biedt ruimte voor 
stigma’s die patiënten in de psychiatrie en/of 
verslavingszorg ervaren. De fototentoonstelling 
doorbreekt de negatieve beeldvorming en laat 
zien dat ook RIBW-cliënten gewone mensen 
met bijzondere kwaliteiten zijn.

oVerNACHtINg WINNeN
Wie komt kijken op 4 juli, kan een gratis over-
nachting winnen. En de Fotostudio van de 
RIBW zet bezoekers op de foto. Verder is er 
koffie of thee met iets lekkers en ligt er infor-
matie over allerlei sociale projecten van onder 
meer de RIBW. Ook op andere plekken in de 
straat gaat wat gebeuren. Kom kijken tussen 
half twee en half vier en laat je verrassen op 
dit kleine buurtevenement.  

Volg B&B Hotel De Vlinder op Facebook voor 
meer informatie.

Tekst: Lucy Holl 

Foto: Erna (gemaakt tijdens de cursus Fotovoice)

lege drukte
Heerlijk vind ik het als ik ‘s ochtends extra 
vroeg door het centrum fiets op weg naar 
mijn werk. Op een moment dat er nog bijna 
niemand in de stad is, voor mijn gevoel dan. 
Want wél zijn er dan al de vrachtwagens 
met hun piepjes, mensen die hun winkel 
openen en medewerkers die wachten op 
hun leidinggevende die het rolhek voor 
ze opendoet. De schoonmaakploegen die 
met hun groene bezemwagens de stenen 
poetsen. Dat zoemende, vegende geluid.  
O ja, het is zeker al een drukte zo in de 
vroege morgen, maar wel een ander soort 
drukte dan die van een paar uur later.

Ik zie terrassen die nog leeg zijn. Maar ik 
weet dat straks, als ik weer terug naar huis 
ga, al die stoelen vol met mensen zitten. 
Terrassen die nu nog ontdaan moeten 
worden van de lange kabels en sloten en 
daarna op de juiste plek moeten worden 
neergezet.
Op een mooie lentedag met een klein 
zonnetje krijg ik dan altijd zin in koffie, zo’n 
grote cappuccino. Eigenlijk zou ik meteen 
willen gaan zitten en kijken naar alles wat 
gaande is. Ik houd daar wel van, kijken 
naar wat om me heen gebeurt. De stad die 
langzaam wakker wordt en gaat leven. Die 
fris en fruitig oogt.

Heel anders is het ‘s avonds op weg 
terug naar huis. Ook dan is, behalve bij 
de terrassen, de grote drukte alweer 
verdwenen. Er hangt een soort verlaten 
rust. Anders dan in de ochtend. Rolluiken 
half dicht in plaats van half open. De straat 
is weer donkerder, klaar voor de volgende 
oplichtende boenbeurt in de ochtend.

Grappig om dit te tikken op mijn computer, 
achter mijn bureau. Liefst ging ik even 
kijken hoe het er nu ‘s middags is ;)   

Bregje Jaspers

 (Foto: gerie Sandmann)
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Het aantal inwoners van Nijmegen 
neemt al vijftien jaar toe. De toe-
name van de bevolking is gecon-
centreerd in twee leeftijdscatego-
rieën: bij mensen rond de 20 en 
bij mensen tussen de 55 en 70. De 
toename van de groep jongeren 
in Nijmegen is vooral het gevolg 
van de groei van de opleidingsin-
stellingen (universiteit en hbo) in 
Nijmegen. er komen steeds meer 
jonge mensen naar de stad om 
hier een opleiding te volgen.

De groei van de groep tussen 55 en 70 is een 
ontwikkeling die zich in heel Nederland voor-
doet: de grote na-oorlogse geboortegenera-
ties schuiven steeds verder deze leeftijdsklas-
se in en zorgen voor een grote toename. In 
heel Nijmegen geldt al dat er een sterke over-
vertegenwoordiging van twintigers is. Voor 
Nijmegen-Centrum geldt dat nog veel sterker. 
Het woonmilieu hier, met veel levendigheid, 
voorzieningen en drukte, en de woningvoor-
raad, met veel etagewoningen en verkamerde 
panden, is juist voor deze bevolkingsgroep 
erg aantrekkelijk (bron: Stadsmonitor  
gemeente Nijmegen).

seNIoreN
Ondanks dat de groep senioren in het cen-

trum relatief klein is, onttrekt de gemeente 
Nijmegen zich niet aan haar verantwoorde-
lijkheid om de leefbaarheid in het centrum 
ook voor deze groep op peil te houden. Het 
streven is om oudere mensen zolang mogelijk 
zelfstandig en fit te houden. Ze faciliteert, in 
de vorm van Sport en bewegen plus, allerlei 
sportieve activiteiten voor ouderen. Toch is 
het volgens Elly van Alphen, sportconsulent 
van de gemeente Nijmegen, moeilijk om deze 
groep echt te bereiken. Er worden regelmatig 
open sportdagen georganiseerd die goed en 
enthousiast bezocht worden, maar als puntje 
bij paaltje komt melden de mensen zich niet 
aan om mee te doen. Ze vindt het belangrijk 
dat mensen zo lang mogelijk in beweging 
blijven. Ze doet er dus ook alles aan om se-

EN DAN Is ER KOFFIE…
sPORTCONsULENT ELLy VAN ALPhEN

Manja van der Kraan (links) en Elly van Alphen
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nioren te bereiken en te betrekken. Aan Elly 
kan het niet liggen. Met hart en ziel geeft ze 
twintig uur per week les aan diverse groepen 
in de stad, waaronder op de dinsdagen drie 
groepen (twee jazzgroepen en een gymgroep) 
in het centrum en de Benedenstad. Ze flyert 
regelmatig bij huisartsen en fysiotherapeuten, 
maar wil via Mariken meer kenbaarheid geven 
aan en zieltjes winnen voor de activiteiten in 
het centrum. 

Ik tref Elly (53 jaar), met roze sportjack aan, in 
‘t Oude Weeshuis. Elly geeft al ruim vijfender-
tig jaar les. Vroeger gaf ze les aan kleuters en 
pubers, maar nu heeft ze zich meer toegelegd 
op het lesgeven aan dames en senioren. Haar 
oudste leerling is 94 jaar. Naast haar opleiding 
‘Meer bewegen voor ouderen’ heeft ze ook 
de papieren om les te geven aan chronisch 
zieken. Op dit moment is ze bezig aan een 
opleiding Pilates. Ieder jaar volgt ze bijscho-
ling om op de hoogte te blijven van de nieuw-
ste trends in sport. Zelf is ze ook behoorlijk 
sportief. Ze tennist, skeelert en wandelt veel 
met de hond. 

DruK
Het is een drukte van jewelste in ‘t Oude 
Weeshuis. De grote centrale ruimte met bar 
zit vol met eters. Het is donderdagavond. Op 
die dag koken een aantal vrijwilligers voor de 
senioren uit de buurt. Het geroezemoes klinkt 
ontspannen en gezellig. Noodgedwongen 
verplaatsen we ons naar de gang waar we 
aan een ronde tafel onder aan de trap het 
interview doen. Blijkbaar is het spitsuur in het 
buurtcentrum. Mensen lopen af en aan. De 
trap boven ons is druk in gebruik. 

gyMNAstIeK
Op de dinsdagen is Elly vooral te vinden in 
het stadscentrum en dan met name in de 
Benedenstad. ‘s Ochtens geeft ze jazzgym-
nastiek voor ouderen (50-plus) in de sporthal 
in Onder de St. Steven en op dinsdagmiddag 
gewone gymnastiek voor ouderen (50-plus) in 
‘t Oude Weeshuis. Er zitten geen echte leef-
tijdsgrenzen aan de seniorengroepen. Als je 
je geroepen voelt om mee te doen of bijvoor-
beeld bepaalde beperkingen hebt, dan ben je 
ook welkom. 

De lessen duren een uur. Drie kwartier wordt 
gebuikt voor de oefeningen en tussendoor 
een kwartier voor de koffie. Elly onderbreekt 
de les steevast met de mededeling ‘en toen 
was er koffie.’ Dat kwartiertje koffiedrinken 
loopt regelmatig uit omdat het zo gezellig 
is. Af en toe moet Elly dan ook een beetje 
streng zijn. Voordat de les weer begint is ie-

dereen gezellig in gesprek. Het is dan lastig om iedereen bij elkaar te krijgen om de les te laten 
beginnen. 

Het lesgeven aan ouderen vergt wel een specifieke aanpak. Er dient rekening gehouden te 
worden met de kwetsbare lichamelijke aspecten van ouderen. Vooral niet te snel van start 
gaan en rustig opbouwen is het devies. Een goede warming-up is onontbeerlijk, net zoals de 
stretchoefeningen op het eind. Elly geeft ook aan dat het belangrijk is dat ze zelf niet al te veel 
meedoet, want dan gaat men de oefeningen nadoen, terwijl het nu juist zo belangrijk is dat ze 
de oefeningen zelf opslaan en onthouden als geheugentraining. 

soCIAAl
Het sociale aspect is een belangrijk onderdeel van de les. Naast het bewegen komen mensen 
met elkaar in contact en daar groeien soms de mooiste dingen uit. Naast het bewegingsele-
ment zijn de lessen ook een goede geheugentraining. Mensen moeten de passen en oefenin-
gen goed onthouden. Een win-winsituatie dus. Echt streng is het niet. Alles gaat in een gemoe-
delijke en ontspannen sfeer, waarbij iedereen zich prettig voelt. 

Een keer per jaar sluit de jazzgroep, als kroon op het harde werken, af met een dansuitvoering. 
Ook dit jaar op 9 juni van 10.00 tot 12.00 uur in Onder de St. Steven, in de sporthal, Smidstraat 
31. Elly nodigt de lezers uit om te komen kijken. Misschien is dat wel de opstap naar meedoen 
met de wekelijkse lessen. Op die 9e juni wordt gedanst op muziek van onder andere Sister Act, 
Caro Emerald en Shakira. De entree is gratis. Er is ook Doe Dansen waarbij de kijkers kunnen 
meedoen. Na afloop is er koffie met gebak. Elly hoopt op een daverende opkomst. 

Op dit moment zijn ze bezig om een tuin aan te leggen achter het Weeshuis. Die biedt straks 
op mooie dagen de gelegenheid om de lessen die daar gegeven worden naar buiten te 
verplaatsen. 

Ook nu sluit Elly ons interviewuurtje af met de woorden ‘en toen was er koffie’. We praten nog 
even na onder het genot van een kopje koffie van de zaak. 
Vind je het leuk om ook te dansen of te bewegen bij een van deze groepen? Meld je dan aan bij 
Elly van Alphen. E-mail e.van.alphen@nijmegen.nl of bel met 06 51 67 16 15. 

Tekst: Manja van der Kraan      

Foto Manja en Elly: Gerie Sandmann     Foto Jazzgroep: Elly van Alphen (bewerking Gerie Sandmann)

Jazzgroep
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Ze staan nu in de weide, twee blikvangers, 
de Nederlandse Landgeiten, Mette, het 
bruine, en N….. , het wit/grijze geitje. Mette 
is twee jaar en het wit/grijze, nog naamlo-
ze geitje één jaar. Voor haar zoeken we nog 
een naam. Die naam moet beginnen met 
een ‘N’. Van stamboekdieren is de eerste 
letter van hun naam voorgeschreven.
Misschien heeft iemand van de Mariken-
lezers een goed idee voor een naam.

Laat het maar weten. Dat kan op onze site 
www.kronenburgerpark-nijmegen.nl, per 
telefoon (06 30 73 14 81) of vertel het aan 
een dierenverzorger in het park. Op het in-
fobord zal dan te lezen zijn als er een naam 
is gekozen.

Deze geitjes zijn nog in de groei. De volgen-
de jaren zullen ze nog groter en robuuster 
worden. De bok die binnenkort komt, is al 
gecastreerd. Er staan dan vijf geiten en vijf 
herten in de weide. Dat is een mooi aantal 
om het gras kort te houden en ook nog ge-
noeg voedsel te hebben. Natuurlijk worden 
de dieren door ons ook bijgevoerd. Vooral 
Froukje, het Toggenburgergeitje, vereist 
extra kwaliteitsvoer en extra zorg. Zij is niet 
meer jong en wordt vaak geplaagd door 
kleine kwaaltjes. 
Nog steeds wordt door bezoekers veel te 
veel brood gevoerd. Op het hek rond de 
weide komen bordjes met een verbod hier-
op. Nogmaals graag aandacht hiervoor, 
er is genoeg gezond groenvoer dat wel 

gegeven kan worden en ook plezier ver-
schaft bij het voeren. Door het hek heen 
eten de dieren de blaadjes uit de hand. 
Een verhaal apart is het grote konijn, de 
Vlaamse Reus. Sinds zijn kameraadje dood 
is, zoekt hij veel contact met de andere die-
ren, meer en meer met de hertjes. ‘Hij heeft 
een probleem, hij denkt soms dat hij een 
hert is’, zei laatst een bezoeker. Het is be-
ter voor hem een nieuwe makker te zoeken. 
Maar dat is lastig. Meer konijnen dan twee 
is niet de bedoeling. Over dit probleem 
wordt nog nagedacht.
Suggesties voor een naam van het wit/grij-
ze geitje worden met belangstelling tege-
moet gezien. 
Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark
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De voedselbank doet bij iedereen wel een 
belletje rinkelen. Minder bekend is wat je 
een ‘goederenbank’ zou kunnen noemen. 
Eugenie Aartsen runt er één, samen met 
gine galluzzo, verantwoordelijk voor 
kledingdistributie, en Aghata Köhler, die 
regelmatig bijspringt. ze geven spullen 
een tweede kans ten behoeve van mensen 
die in zware financiële omstandigheden 
verkeren.

Op een dinsdag, twee dagen voor een 
‘afhaalmoment’, ziet de woonkamer van 
Eugenie er opgeruimd uit. Dat is wel eens 
anders. ‘Er zijn dagen dat de kamer vol staat 
en ook m’n schuurtje uitpuilt. Gelukkig is dat 
altijd van korte duur. Wekelijks gaan spullen 
ook weer de deur uit’, legt Eugenie uit. 
Zodra donaties, zoals de dames het noemen, 
binnen komen, wordt alles gescreend op 
bruikbaarheid en vervolgens gesorteerd. Dat 
gaat van bestek, bekers, borden en ander 
huishoudelijk gerei tot kleding, gordijnen, 
meubels, speelgoed en decoraties. Ieder 
attribuut wordt apart gefotografeerd – ‘de 
dertien bananendozen met boeken waren 
een crime’ – en via Facebook aangeboden 
aan de leden van de groep. Eventueel volgt 
een loting, maar Eugenie houdt ook zelf in 
de gaten of spullen eerlijk worden verdeeld. 
‘Iemand die maar op één of twee spulletjes 
inschrijft, krijgt voorrang boven iemand die 
alle foto’s aanvinkt.’ Bovendien heeft Eugenie 
altijd de speciale categorie mensen in 
gedachten die in een noodsituatie verkeren. 
‘Bijvoorbeeld vrouwen die een nieuwe start 
willen maken na een periode in een ‘Blijf van 
mijn lijfhuis’. Of mensen die, vaak door pech, 
hun baan zijn kwijtgeraakt en nergens op 
kunnen terugvallen. Helaas zie je dat steeds 
vaker.’

EEn thuis makEn
Gratis2deKansje telt momenteel vierhonderd 
leden. Eugenie, Gine en Agatha zijn al jaren 
druk met het initiatief. Omdat het aanbod en 
de vraag naar spullen inmiddels zo gegroeid 
is, verloopt de kledingdistributie sinds twee 
jaar apart. Gine: ‘We houden het al zo lang 
vol, omdat we er niks aan hoeven en willen 

gEEF UW sPULLEN EEN 
gRATIs2DEKANsJE!

verdienen. We krijgen de spullen gratis en 
geven alles ook gratis weg.’
Sommige spullen wisselen meteen van 
eigenaar, andere staan wat langer bij Eugenie 
opgeslagen. Keukenapparatuur gaat als warme 
broodjes. Opvallend is ook de behoefte aan 
zaken om het huis een beetje aan te kleden, 
soms heel simpel. Een schilderijtje, een 
plafonnière, gordijnen. ‘Alles om van een kaal 
huis meer een thuis te maken’, aldus Eugenie. 
Ze vertelt het verhaal van een moeder die 
zich met haar kindje moest behelpen met 
een slaapmatje en een fleece deken. ‘Op 
dat moment doe je alle mogelijke moeite om 
iemand zo snel mogelijk te helpen en doen 
we een noodoproep.’ Gine: ‘Dan zie je de 
solidariteit terug die je ook tijdens nationale 
evenementen ziet. Mensen tonen zich dan 
enorm bereid samen de schouders eronder te 
zetten. Dat is mooi.’

niEuwE donatEurs wElkom!
Gratis2deKansje krijgt incidenteel spullen, 
maar er zijn ook vaste donateurs, zoals de 

kleding- en speelgoedbeurs in Bemmel of de 
Nijmeegse speelotheek. Nieuwe donateurs 
zijn altijd welkom! Agatha: ‘Winkeliers of 
supermarkten uit de directe omgeving: gooi 
spullen niet zomaar weg. Een ander is er vaak 
ontzettend blij mee! Vooral hebbedingetjes, 
zoals poppetjes van spaaracties zijn gewild. 
Kinderen zien vriendjes met die spullen en 
willen ook graag meedoen.’

Tekst: Bart Matthijssen   Foto: Eugenie Aartsen

Gratis2deKansje opereert via een be-
sloten groep op Facebook. Gegadigden 
kunnen vrienden worden met Eugenie 
die vervolgens een ledencontrole uit-
voert. Om het enigszins overzichtelijk te 
houden zijn er vaste afhaalmomenten 
waar leden zich strikt aan moeten hou-
den. Nieuwe donateurs en houders van 
een lege garagebox kunnen zich telefo-
nisch melden. Eugenie is bereikbaar op: 
06 53 61 05 51.
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Waalkade in ±1940

Waalkade in 1989

Waalkade  in 1975

Waalkade in 2015

De discussie over de Waalkade is weer ac-
tueel. Bijna iedereen betreurt de huidige 
toestand. Soms lees je een hang naar een 
verleden, waarin de Waalkade mooi groen 
zou zijn geweest. In deze Vroeger en nu 
staan vier foto’s van de Waalkade, alle 
genomen vanaf de Waalbrug.

Tot de opening van de brug waren de 
Waalkade en de Benedenstad het economi-
sche speerpunt van de stad. Goederen kwa-
men en vertrokken veelal per boot. Verkeer 
van en naar het noorden moest via de veer-
pont, die aanlegde aan de kade. Eeuwenlang 
is dat zo geweest. In 1874 werden eindelijk 
de wallen rond Nijmegen gesloopt. De gegoe-
de burgerij verhuisde uit de oude stad naar 
de nieuw aangelegde singels en de straten 
daaromheen. Het verval van met name de 
Benedenstad begon.
Dit verval kwam in een stroomversnelling na 
de opening van de Waalbrug in 1936. Verkeer 
kwam niet meer in de onderstad, maar ging 
via de singels de brug over. De eerste foto 
dateert uit ongeveer 1940. De Waalkade en de 
straten daarachter zijn nog in tact. De schoor-
stenen rechts zijn van de elektriciteitscentrale. 
Er waren al plannen om de Benedenstad te 
saneren, maar door de oorlog kwam hier wei-
nig van terecht. 

In de jaren 50 kwamen de plannen weer te-
voorschijn. Het opvallendste onderdeel was 
de aanleg van het Groene Balkon. Er kwam 
een 8 meter hoge, foeilelijke keermuur die 
de hoogteverschillen in de Benedenstad 
overbrugde. Achter de keermuur werd als 
opvulling onder andere puin van het bombar-
dement in 1944 gestort. Op de foto uit 1975 
is de keermuur goed te zien. Ze is nu verstopt 
achter het casino.

In de jaren 60 of 70 zette de verpaupering 
van de Benedenstad echt door. Er waren 
talloze onbewoonbaar verklaarde woningen. 
Die zijn allemaal gesloopt. Het leek alsof de 
Benedenstad was platgebombardeerd. De 
Benedenstad werd één groot parkeerterrein. 
Her en der stond een boom. Waar geen ver-
harding was, zaaide de gemeente gras. Dat 
was het.

VROEgER 
EN NU
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een paar pleinen in het 
centrum

Deze bijdrage moet drie weken voordat 
Mariken uitkomt bij de redactie worden 
ingeleverd. Daardoor loop ik soms achter 
de feiten aan. Neem nou dat boompje in 
de Burchtstraat. De dag nadat ik de vorige 
keer mijn kopij had ingeleverd is daar een 

Alard Beck (Foto: herman van Soest)

boompje geplaatst, tot grote vreugde van de 
honden, die nu allemaal wat sneller gingen 
lopen om die boom te helpen groeien. 
Vorige week heeft een stelletje klootzakken 
takken van die nieuwe boom afgebroken. 
Een camera mag niet van de gemeenteraad, 
maar zullen we er een grote bijtgrage hond 
bijzetten in de nacht? 
Die Burchtstraat is overigens zo breed dat 
het wel een langgerekt plein lijkt. Daarom 
rijden er ook zoveel bussen. Per uur tussen 
8.00 en 18.00 uur, behalve op zondag en de 
marktdagen, vijftig stuks. Ik ken minstens 
een politieke partij die vond dat ze de 
Burchtstraat uit moesten om het meer het 
karakter van een wandelplein te geven. Maar 
er is niets van terechtgekomen. 
Zie ik op het parkeerterrein voor het casino 
hele ritsen bomen in bakken staan. Ik dacht: 
die zijn natuurlijk voor het Burchtstraatplein. 
Maar ik had het mis. Ze staan daar om te 
voorkomen dat er auto’s geparkeerd worden 
voor het casino.
Ik was juist van plan in deze bijdrage 
een groot compliment te maken aan de 
wethouder van en voor het centrum, omdat 
hij het Burchtstraatplein groener ging 
maken, maar ik kan het hem niet geven, 

want ze komen (nog) niet. Zal wel weer iets 
te maken hebben met die vijftig bussen 
en de smoes die altijd gebruikt wordt: de 
Vierdaagsefeesten. Maar we blijven hopen. 
Laat me maar weten of u mij steunt met 
die bomen. We kunnen dan een actiegroep 
beginnen. 

Er is nóg een plein waar ik het met u over wil 
hebben. Ga eens een keer naar het autovrije 
Joris Ivensplein. Daar staat een van de 
lelijkste gebouwen van de stad. Je kunt er 
friet en andere ongezonde rotzooi kopen. 
Daar staat ook het Joris Ivensmonument. 
Er staat een tekst van Ivens op die als volgt 
luidt: ‘Dikwijls, ver weg, bleef Nijmegen, 
mijn jeugd, toch dichtbij mij.’ Het lullige is 
dat de ‘l’ van bleef en de ‘N’ van Nijmegen 
eraf zijn gevallen, al een paar jaar geleden. Ik 
heb het al eens aangekaart maar ze doen er 
niks aan. Bovendien is het erg vuil. 
En laten we zo snel mogelijk het oude 
Luxor-theater op de hoek Bloemerstraat-
Doddendaal slopen. Het tast het imago 
van Plein 1944 aan. Weg met die rotte tand  
daar.  

Alard Beck

VROEgER 
EN NU

De gemeente had plannen om dwars door 
de Benedenstad van oost naar west een vier-
baansweg aan te leggen. Het geheel moest 
uiteindelijk gaan lijken op een Nijmeegse va-
riant van het Utrechtse Hoog Catharijne. Het 
is vooral aan het Buurtcomité Benedenstad 
te danken dat de gemeente besloot om - 
met forse financiële steun van het Rijk - de 
Benedenstad weer op te bouwen. Er kwamen 
vijfhonderd woningwetwoningen en honderd 
vrijesectorwoningen. Het oude stratenpatroon 
werd gerespecteerd. De huizen werden smal 
en hoog, zoals gebruikelijk in een stadscen-
trum. Het kadedeel met het Holland Casino 
en horeca was het nieuwe vlaggenschip. Op 
de foto uit 1989 is dit te zien.

Nijmegen was trots op haar vernieuwde kade. 
Het was de eerste stad in Nederland die zich 
weer naar de rivier keerde. Andere steden 
volgden het voorbeeld, onder andere Arnhem 
en Emmerik. Maar ergens in de loop van de 
laatste twintig jaar is de loop eruit gegaan. De 
Waalkade verkommert. Daar moeten we met 
zijn allen iets aan doen.  

Tekst: René van Berlo     

Oude foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen     

Foto 2015: Gerie Sandmann

KOM LANgs BIJ 

sTIP
Heeft u behoefte aan een gezellig praatje of 
heeft u een schitterend idee voor de buurt? 
Wilt u graag andere mensen helpen of wor-
stelt u zelf met vragen over hulp en zorg? Wilt 
u graag nieuwe mensen ontmoeten of heeft u 
vragen over regels en papieren?

Sinds 7 mei 2015 kunt u met al uw wensen, 
vragen en ideeën terecht in buurtcentrum ‘t 
Oude Weeshuis in de Papengas 8 op maan-
dagen en dinsdagen van 9.30 tot 12.00 uur en 
donderdagen van 14.00 tot 17.00 uur.

De Stip is een plek voor ontmoeting en ver-
binding. Je kunt er komen met ideeën voor de 
buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen 
of buurtgenoten ergens mee te helpen en voor 
informatie over activiteiten en cursussen in 
de wijk. Ook kun je terecht voor informatie en 
advies (kosteloos). Je kunt er vragen stellen, 

bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulie-
ren, zorg en opvoeding. Of misschien heb je 
een vraag over hulp voor jezelf of voor iemand 
anders in je omgeving. In de Stip werken vrij-
willigers en bewoners uit Benedenstad en 
Stadscentrum samen met beroepskrachten.

Vrijwilligerswerk
Misschien wil je iets doen voor iemand in de 
buurt, bijvoorbeeld iemand begeleiden naar 
een buurtactiviteit, ziekenhuis of dokter, bood-
schappen doen (liefst samen), huiswerkbe-
geleiding, voorlezen, hulp bij administratieve 
vragen, hulp bij het invullen van formulieren, 
een geregeld bezoek bij iemand aan huis, orga-
niseren van groepsactiviteiten. 
Stip komt graag in contact met buurtbewoners 
die behoefte hebben aan dit soort hulp. We 
willen graag onze ideeën delen en horen wat jij 
belangrijk vindt voor de wijk. Wil je je vraag lie-
ver telefonisch of per e-mail stellen, dan kun je 
op werkdagen van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 
tot 16.00 uur bellen naar de algemene Stip 
Informatie- en advieslijn: 088 00 11 300 of mailen 
naar info@stipnijmegen.nl. Kom een keer langs.

In het najaarsnummer zullen wij in Mariken 
een artikel wijden aan de ervaringen van vrijwil-
ligers en medewerkers in de eerste maanden.
Tekst: Anneke Arzbach
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ophangen. Als je in het centrum wat doet, 
heeft het effect op andere dingen. Je moet 
niet te beroerd zijn om dingen bij te stellen’.

oVerlAst
‘Er ontstaat her en der meer overlast. Café 
Faber was vroeger een restaurant. Nu is het 
een goedlopend café met terras. Er is meer 
horeca gekomen op het Marënburgplein. 
De Ganzenheuvel is van één naar drie cafés 
gegaan. Mensen gaan buiten roken. Je kunt 
niet altijd zeggen: het is de binnenstad, dus dat 
hoort erbij.’
‘Onze binnenstad is enorm goed in het 
organiseren van feesten. We zijn nummer 
1 van Europa. Het gaat elke keer beter. Het 
samenspel van politie, gemeente, bewoners 
en ondernemers is mooi.’

VeIlIgHeID
‘De Bloemerstraat is al een tijd in discussie. 
Er is agressie, er is leegstand. We willen 
het imago van de straat veranderen. Eerst 
moest Plein 1944 klaar zijn voordat de 
Bloemerstraat zou worden aangepakt. Nu 
is er geld beschikbaar voor herinrichting. Bij 
alles wordt ook nagedacht over veiligheid. 
Rond de Karregas zijn we bezig om de zaak te 
verbeteren. Daar is lang niets gebeurd. Bij het 
station kun je honderd knelpunten benoemen. 
Mensen klagen over het oversteken. Maar 
daardoor zijn ze wel voorzichtig en gebeurt er 
relatief weinig. Er zijn minder zwaargewonden 
en doden doordat we - onder andere door de 
flitspalen - minder hard rijden. Ook het Keizer 
Karelplein is relatief veilig. Er gebeuren wel 
ongelukken, maar dat zijn vooral blikschades. 
Fietsers zonder licht worden vaak aangereden. 
Daarom bekeuren we ze regelmatig.’
‘Je moet niet op alles willen handhaven. 
Voorbeeld: je mag niet fietsen in de 
Broerstraat. Maar ‘s morgens en ‘s avonds 
laat is er geen overlast als je dat doet. In de 
binnenstad kiezen we als politie voor de 
speerpunten veelplegers, draaideurcriminelen 
en winkeldiefstal. Daar hebben we hier veel 
meer mee te maken dan in de andere wijken.’

op strAAt
‘Zolang ik bij de politie werk, zie ik mensen die 
kansloos of hopeloos zijn, die overal buiten 
vallen. De politie krijgt steeds meer te maken 
met mensen op straat met problemen, onder 
andere door het sluiten van psychiatrische 
instellingen. Daar proberen we wat voor te 
doen. Ik zie nu vaak mannen van rond de 50 die 
gescheiden zijn, een alcoholprobleem hebben, 
drie maanden in de Hulsen zitten en dan de 
straat op gaan. Dat is meer dan vroeger. Toen 
waren er veel meer problemen door harddrugs, 
nu meer door alcohol of psychische problemen.’

‘ELKE DAg gEBEURT    
 ER IETs NIEUWs’

Wijkagent William Nijland in gesprek met René van Berlo

‘Het is in Nijmegen prettig uitgaan. Dat willen we graag zo houden’, zegt 
wijkagent William Nijland, drager van de Zilveren waalbrugspeld. 
‘De straat is de beste leerschool.’

William is een van de vijf wijkagenten in het centrum. Hij is actief op sociale media (op Twitter: 
@Wijkagt_William) en schrijft columns voor Mariken. Mede hierdoor is hij het bekendste gezicht 
van de politie in Nijmegen.

‘Ik gebruik Twitter zoveel mogelijk’, zegt William. ‘De wijkagent moet sociaal vindbaar zijn. 
Twitter is enorm functioneel als er bijvoorbeeld een inbraak of een buurtschouw is. Er is zoveel 
te doen in de sociale media. Ook anderen zetten veel op internet. Als politieteam hebben we een 
Facebookpagina. Of kijk naar politie.nl. Daar staan al veel antwoorden op vragen.’

CeNtruM Is ANDers
William woont in Lindenholt en is ruim zes jaar wijkagent in de binnenstad. ‘Het centrum is niet 
te vergelijken met andere wijken’, zegt hij. ‘De samenstelling van de bevolking is anders dan in 
de rest van Nijmegen. Er wonen bijvoorbeeld veel studenten. In het centrum zijn veel activiteiten. 
Daar gebeurt het. Dat zijn activiteiten omdat het het centrum is. In andere wijken gebeuren 
activiteiten om te verbinden. In de binnenstad moet je altijd verder kijken dan je neus lang is. Als 
het ‘s avonds ergens te donker is, kun je er wel een lantaarnpaal plaatsen, maar er is altijd iemand 
die woont op een eerste etage en er last van kan hebben. Een paal is ook een plek waar fietsen 
tegen worden geparkeerd. Deze fietsen worden soms vernield. Dan kun je de verlichting beter 

WIJKAgENT WILLIAM NIJLAND
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Je ziet er goed uit
 
Ik was blij toen ik van een vriendin hoorde dat 
ik ietsje afgevallen was. 
Vroeger was ik me niet zo bewust van mijn 
uiterlijk. Sterker nog, in de kringen waarin ik 
me bevond, werd het hechten van belang aan 
je verpakking (kapsel, kleren, auto…) als iets 
doms en asociaals gezien. Ik ben opgegroeid 
met het gezegde: ‘Het mag gescheurd, maar 
niet met de viezigheid besmeurd.’
Ik verlang naar die tijd, waarin je jezelf als wie 
je zelf was wilde laten zien om een plek te vin-
den in de samenleving. Daar waar mensen 
oog hadden voor elkaar en elkaars spiegels 
waren. De tijd waarin de straat en de school 
jouw talenten ontdekten. De tijd toen gene-
raties van jong en oud met elkaar communi-
ceerden. De zieken en hulpbehoevende oude-
ren werden gezien, de rechten en plichten van 
eenieder erkend en onrecht alom bestreden. 
De tijd toen een maatschappelijk schouder-
klopje als echt kapitaal gezien werd.
Soms weet ik niet of die tijd echt heeft bestaan. 
Misschien romantiseer ik het verre verleden?
De mensen uit die tijd zie ik niet meer om ze te 
laten bevestigen of het geluk toen werkelijk zo 
gewoon was. 
‘Je ziet er goed uit.’ Dit is iets wat we graag 
horen. Wij willen pronken met de objecten 
waarmee de markt ons verleidt. Wij zijn apart 
genomen consumenten, prooien waarop het 
vizier van de markt gericht is. Hoe individu-
eler, hoe banger en onzekerder in het werke-
lijke leven. Er zijn talentenshows op televisie 
waar wij onszelf voor aanmelden. De ontmoe-
tingen op straat, de verhalen van oma’s uit de 
buurt en toevertrouwde liefdesgeheimen van 
toen kun je met een iPhone compenseren. De 
schouderklopjes zijn de niet voelbare ’likes’ 
waar we dorstig naar op zoek zijn.
Laatst liep ik met een door Nijmegen uitgeno-
digde Afrikaan door onze stad. Met zijn ogen 
kun je de schoonheid van de eenvoud hervin-
den. 

Qader Shafiq

qader shafiq (Foto: jacqueline van den boom) 

‘Nijmegen heeft een heel rijk sociaal vangnet, bijvoorbeeld NuNN, MFC, jeugdzorg, Iriszorg, Blijf-
van-m’n-Lijf-huis en de kerken. In Nijmegen is er altijd wel een loket, veel meer dan in bijvoorbeeld 
Arnhem.’

BurgerKrACHt
‘Burgers onderschatten hun burgerkracht. Als er wat is, vraag dan aan je buren; “Heb jij dat 
ook?” Daardoor krijg je verbindingen. Ga eens bij elkaar op bezoek. Maak een Facebookpagina 
voor de buurt. Ontmoet elkaar. Dat is goed voor je eigenwaarde, voor je straatgevoel. Je voelt je 
veiliger als je er niet bent, omdat je weet dat de buren opletten. Je deelt je leuke dingen, maar 
ook je vervelende dingen. Je kunt samen iets slims of creatiefs verzinnen als het nodig is. Heb 
je last van zwerffietsen in de straat? Regel met je buren een aanhangwagen, knip de fietsen los 
en breng ze naar de Dar.’

IN De WIJK
‘Ik kan mijn dag zelf indelen. Tachtig procent van mijn uren kan ik invullen in de wijk. Daarnaast 
heb ik mijn trainingen. Het allerleukst is tijd in de wijk. Je bent er voor de mensen. Je bent vaak 
een vraagbaak, Het is heel gevarieerd. Je denkt dat je alles meegemaakt hebt, maar elke dag 
gebeurt er iets nieuws. Ik wil blijven leren.’ 

Tekst: René van Berlo    Foto’s: Gerie Sandmann

Waalbrugspeld
William Nijland (55) ontving op 8 april 2015 de Zilveren waalbrugspeld uit handen van 
burgemeester Hubert Bruls. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de 
Stichting Fieldwork Foundation Nijmegen, zijn werkzaamheden als wijkagent in het centrum 
van Nijmegen en zijn vrijwilligersactiviteiten bij voetbalclub SCE.

William is meer dan tien jaar twintig uur per maand werkzaam als vrijwilliger en ambassadeur 
bij de stichting Fieldwork Foundation Nijmegen. ‘Hij legt verbanden tussen mensen en 
partijen zodat zij beter en sneller geholpen worden’, aldus het persbericht van de gemeente. 
‘Hij organiseert toernooien, kookdagen, bijeenkomsten et cetera. (...) Eigenlijk is de heer 
Nijland naast wijkagent ook sociaal werker en altijd bezig om voor de minderheden in 
Nijmegen op te komen.’

Sinds 2009 werkt William als wijkagent in het centrum van Nijmegen. De gemeente: ‘Hij heeft 
een zeer goed contact met ondernemers en bewoners van de binnenstad. Er verblijven veel 
mensen met een verslavingsprobleem en minderbedeelden in de binnenstad. Hij probeert 
goede, duidelijke, afspraken met hen te maken die echter wel nagekomen moeten worden. 
Hij heeft daarbij ook oog voor de persoonlijke omstandigheden van deze personen en tracht 
deze in samenwerking met partners te verbeteren.’
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WAt Je ooK ZoeKt: er Is AltIJD IeMAND DIe Met Je WIl DeleN

De eerste Deelwinkel van Nederland is al weer vanaf 22 januari dit jaar een feit. tijd om 
er in Mariken een artikel aan te wijden. Het pand is gelegen op de eerste verdieping 
van de Molenpoortpassage en oogt als een gewone winkel. Als je de winkel nadert zie 
je een rekje staan met een bordje erbij: gratis spullen. Dit is dus geen gewone winkel, 
want alles wat er aangeboden wordt is niet te koop.

CoNCept
Het concept is: wat je ook zoekt, de winkel gaat ervan uit dat er ergens iemand is die het 
met jou wil delen. Wanneer je aangeeft wat je wilt, zoeken de medewerkers in de winkel de 
persoon voor je en verbinden de vrager en aanbieder met elkaar. In de winkel vind je de weg 
naar je product, je wens of de dienst die je zoekt. Het gaat dus niet alleen om goederen. In de 
Deelwinkel kunnen mensen hun diensten delen door op een cadeaubon te noteren wat ze voor 
een ander willen doen. Je kunt iemand thuis een fijne knipbeurt geven als thuiskapper in ruil 
voor een broodnodige knipbeurt aan je heg bijvoorbeeld.

DurF te VrAgeN
Juul Martin, de initiatiefnemer van de deelwinkel, was ooit ook één van de drijvende krachten 
achter het Huis van Overvloed. Regelmatig heb ik hem bevlogen horen vertellen hoe je dingen 
waar kunt maken (zie de Waarmakerij). Daarbij heb ik altijd één ding goed onthouden: mens, 
durf te vragen. En dat is heel erg waar. Het aanbod is altijd groter dan de vraag, maar veel men-
sen durven niet te vragen. Probeer het maar eens uit. Het werkt echt. Als een kennis of collega 
je vraagt of je hem of haar in het weekend wil helpen met verhuizen, zeggen de meeste mensen 
ja, maar ervaring leert dat het niet wordt gevraagd.

oNtDeKKeN
In de Deelwinkel kun je dus terecht om te ontdekken hoe je zelf kunt delen met een ander of 
hoe je gebruik kunt maken van wat anderen met jou willen delen. In de deelwinkel ontdek je 
hoe je toegang kunt krijgen tot alles wat je nodig hebt voor jezelf of voor je project. Spullen, 

De Deelwinkel in de Molenpoortpassage

hulp of kennis. Leuke, slimme mensen hel-
pen je op weg: waar vind ik een boormachi-
ne? Ik heb een auto nodig, waar kan ik die 
lenen? Ik heb zelf zo veel spullen, wie kan 
ik er blij mee maken? Op die vragen krijg je 
antwoord in de Deelwinkel in Nijmegen. Als 
je zelf mee wil helpen om nog meer mensen 
te helpen met delen, meld je dan aan voor de 
Fiksersgroep.

DeelstAD
Juul is al jaren op reis in de Nijmeegse 
deeleconomie met een grenzeloos optimis-
me. Niet alles gaat van een leien dakje. Ooit 
is het Huis van Overvloed tot de grond toe 
afgebrand en de dader ligt nog steeds op 
het kerkhof. Ook nu weer is Juul bezig met 
Nijmegen Deelstad, een initiatief waarmee 
deeloptie op de kaart wordt gezet door men-
sen simpelweg te laten weten dat delen een 
optie is. Eigenlijk is het niets meer of minder 
dan ouderwets elkaar helpen. Daarbij wordt 
een lespakket voor basisscholen ontwikkeld 
over deelkunde, die zo mogelijk over heel 
Nederland wordt uitgerold.
Websites en social media ondersteunen de 
initiatieven, maar het wezenlijk contact tussen 
mensen onderling is toch ook erg belangrijk. 
In de Mariken willen we een oproep doen 
aan alle mensen, die ook graag willen delen. 
Intussen zijn wij heel erg trots op wat er alle-
maal gebeurt in deze stad en op al die prach-
tige initiatieven van Juul, die veel navolging 
verdienen.

Kijk voor meer informatie op de website van 
de Deelwinkel en van Juul Martin.  

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann

DeelWINKel 
MoleNpoortpAssAge
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Wie in Nijmegen-centrum op de markt loopt, moet niet raar opkij-
ken als er ineens een riksja passeert. Centrumbewoner Boi Huisman 
heeft met vijf anderen het initiatief genomen voor Cycling Without 
Age. Vrijwillige riksjapiloten rijden mensen lekker rond in de riksja. 
Het gaat met name om mensen die anders niet of zelden buiten 
komen, onder wie ouderen en mensen met een beperking. De ini-
tiatiefnemers hebben de riksja momenteel in bruikleen, maar de 
eerste eigen fiets kan wellicht al op korte termijn aangeschaft wor-
den in het stadscentrum. en ook elders in Nijmegen is interesse.

Boi Huisman woonde in 2014 in Denemarken en zag daar Cykling Uden 
Alder, fietsen zonder leeftijd. Een vrijwilliger, de ‘riksjapiloot’, rijdt één 
of twee passagiers rond naar waar ze maar willen: misschien naar de 
wijk waar ze vroeger gewoond hebben, of lekker even de polder in. De 
fiets heeft een elektrische aandrijving om het de riksjapiloot wat ge-
makkelijker te maken. Boi Huisman: ‘Sommige ouderen of mensen met 
een beperking komen nog maar twee, drie straten verderop. Tijdens 
een fietsritje zien ze ineens weer dingen die ze in geen jaren gezien 
hebben.’ Boi meldde zich destijds in Kopenhagen onmiddellijk aan als 
riksjapiloot. Hij bleek niet de enige: in de eerste twee jaar meldden zich 
in Kopenhagen meer dan 300 mensen, die riksjapiloot wilden worden, 
vooral ook jonge mensen.

Wind in de haren
Fietsen in een riksja is een afwisselende, luchtige activiteit. ‘Mensen 
hebben lekker de wind in de haren en genieten volop. Al fietsend kom je 
in gesprek met elkaar. Stadsgenoten van verschillende achtergrond ont-
moeten elkaar.’ Zowel de contacten tussen de passagiers onderling als 
met de riksjapiloten zijn bijzonder. ‘De riksjapiloten vinden het leuk, het 
spreekt ook hen aan, het is overzichtelijk vrijwilligerswerk, ze kunnen 
een ritje inplannen als het hen uitkomt.’ Boi sprak destijds uitgebreid 
met de oprichters van Cykling Uden Alder. In Denemarken doen inmid-
dels al meer dan dertig gemeenten mee, in Noorwegen vijf. En ste-
den in veel andere landen hebben hun interesse getoond. In Nederland 
heeft ook de landelijke Fietsersbond het initiatief omarmt.

LEKKER MET 
DE RIKsJA 
OP PAD 

Riksjapiloot Marie Louise van der Ploeg maakt een ritje met een  
mevrouw uit Nieuw Doddendaal

Leden van de initiatiefgroep 

prototype
Enthousiast over het initiatief in Denemarken en eenmaal terugverhuisd 
naar het stadscentrum van Nijmegen onderzocht Boi of in Nijmegen ook 
een fietsinitiatief gestart kon worden. Zo ontstond een groep van zes pio-
niers in het stadscentrum en de benedenstad. Naast Boi Huisman zijn dat 
Lex Janssen, Marie Louise van der Ploeg, Huub Mares, Iris Wierstra en 
Nina van Haren. Ze zochten naar een geschikte fiets en kwamen terecht 
bij ambachtelijk fietsenbouwer De Redding in Hazerswoude (www.dered-
ding.nl). Die was meteen enthousiast, bouwde een prototype riksja en gaf 
dat in bruikleen. De zes maken nu de eerste ritjes met onder meer be-
woners van Nieuw Doddendaal. Ze geven de fietsenbouwer aan wat nog 
aangepast en verbeterd kan worden. Er ligt een aanvraag bij de gemeente 
voor de financiering van de eerste eigen riksja. Wijkmanager Eric van Ewijk 
van de gemeente staat er zeer positief tegenover. 

Blije passagiers
Er moet nog veel geregeld en bedacht worden, bijvoorbeeld waar vrij-
willigers of mensen die een ritje willen maken zich kunnen melden. De 
Nederlandse naam van het initiatief staat ook nog niet helemaal vast. 
Maar het idee spreekt aan. ‘Er denken en werken nu zoveel mensen 
mee. Als je ziet hoe blij de passagiers zijn tijdens een fietstocht. Het is 
geweldig om dit samen in de stad op te zetten.’ Of, zoals één van de 
eerste passagiers van Nieuw Doddendaal het verwoordde: “Ik voel me 
de koning te rijk.”’ 

Het fietsinitiatief is nog in de opstartfase. Aanmelden als passagier of 
riksjapiloot kan pas later dit jaar. Wie meer wil weten, kan mailen naar  
cwanijmegen@gmail.com. Kijk ook eens op http://cyclingwithoutage.org/.  

Tekst: Luc y Holl    Foto’s: Cycling Without Age
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MEgA-TENTOONSTEllINg 
1912 MISluKT 
Weer en slecht concept spelbreKers

In de zomer van 1912 vond op het Kelfkensbos, onderaan 
het Valkhof en in het Hunnerpark een mega-tentoonstelling 
plaats. Het werd een grote teleurstelling.

In 1910 was in Nijmegen een grote Elektriciteitstentoonstelling (zie 
Mariken nummer 1 van dit jaar). Op het Kelfkensbos stond een groot 
tentoonstellingsgebouw, onder aan het Valkhof was Klein Zwitserland 
gebouwd. Vooral dit laatste was populair. De tentoonstelling trok 
200.000 bezoekers.

groter
Dit succes verleidde betrokkenen twee jaar later een nóg grotere ten-
toonstelling in te richten. Op 30 januari 1912 berichtte het Algemeen 
Handelsblad: ‘De Vereeniging tot bevordering van Kunst, Nijverheid 
en Sport te Nijmegen organiseert een tentoonstelling van sport, schil-
derijen, bloemen, paarden, vee, pluimvee en konijnen (...) Doel is de 
verschillende voortbrengselen der nijverheid (op gebied van sport) 

onder de aandacht van het publiek te brengen, terwijl daarnevens 
een schilderijententoonstelling gehouden zal worden in afzonderlijke 
lokalen. Bovendien zal op het tentoonstellingsterrein een bloemen-
tentoonstelling plaats vinden, die, naar men hoopt, veel zal bijdragen 
tot verfraaiing van het geheel. Voorts zal gedurende enkele dagen een 
tentoonstelling van paarden, vee en pluimvee gehouden worden op 
een afzonderlijk daarvoor bestemd terrein.’ Dit zou plaatsvinden op 
het Gerard Noodtplein.

Wat er te zien was
De opening vond plaats op maandag 1 juli. Het kreeg veel aandacht 
in de landelijke pers. In de Tilburgsche Courant van 3 juli 1912 stond 
een voor die tijd kort artikel (328 woorden): ‘De tentoonstelling te 
Nijmegen en Oud-Heidelberg. De bloeiende, vooruitstrevende stad 
van Carolus Magnus, die oude, altijd nog levenslustige Waalstad, 
zoo vroolijk en schoon gelegen op haar zeven heuvels, welke telkens 
tengevolge van een voortvarend streven van een deel der burgerij in 

Vergeten verleden

Rathhausstrassehoofdingang tentoonstelling
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grooten getale de vreemdelingen trekt, viert opnieuw een tentoonstel-
lingsfestijn. Na de zoo opperbest geslaagde electriciteits tentoonstel-
ling van 1910 werden al spoedig weer plannen gemaakt en uit een 
chaos van denkbeelden, die in den boezem van de initiatief-nemers 
geopperd werden, is nu de expositie voor kunstnijverheid, sport, bloe-
men, paarden en rundvee met het feestterrein ,,Oud-Heidelberg” gebo-
ren. Eergisteren te twee uren is deze tentoonstelling in tegenwoordig-
heid van den beschermheer, Nijmegen’s eersten burger, burgemeester 
F.M.A. van Schaeck Mathon geopend. De tentoonstelling strekt zich 
uit over het Kelfkensbosch, waar zich een monumentaal hoofdgebouw 
verheft met Grieksch front, dat herinnert aan het voorportaal van het 
Parthenon. Twee obelisk-vormige beeldzuilen en de prachtige tooi 
van hortensia’s en andere bloeiende planten geven aan de entree een 
fraai aanzien. Vijf breede poorten nooden gul en gastvrij tot binnen-
komen. De beide torens van het hoofdgebouw, van boven geheel van 
gekleurd glas in lood en ‘s avonds verlicht door onzichtbare gloei-
lampjes, maken een verrassend effect. In dit hoofdgebouw bevinden 
zich het sportpaleis, aquaria van de Nederl. Heide-Maatschappij, en 
de tentoonstellingen van werken van levende Hollandsche meesters 
en van Kerkelijke Kunst. Deze laatste expositie, door den heer Toorop 
met Prof. M.J. Nieuwbarn in orde gebracht, is de eerste serieuse ten-
toonstelling op dit gebied in ons vaderland. Op het Beneden-Valkhof 
is een Oud-Heidelberg verrezen met geheel in oorspronkelijken stijl 
ingerichte gebouwen, den historischen Neckarthorbau, de studenten 
soos, een raadhuis, Wirtschaften enz. Door de oude Neckarbrucke, die 
over den Voerweg is geslagen, heeft men de verbinding gekregen met 
het Heidelberger-Slotterrein, waar een permanente bloemen tentoon-
stelling wordt gehouden. Verschillende prachtige bouwwerken ziet 
men er, zooals den ouden Ruprechtbouw, den „Frauen Zimmerbau” 
de bronnenhal, enz. Zelfs het Heidelberger-vat ontbreekt niet. Een 
kunstijsbaan zal veel vermaak geven. De tentoonstelling duurt tot 2 
September.’ Het slotterrein was in het Hunnerpark.

Bovenstaand artikel was een korte versie. Het Nieuws van de Dag had 
twee dagen eerder de complete versie gepubliceerd. Dit omvatte 1849 
woorden, dus ruim 5½ keer zo lang.

Kritiek
De tentoonstelling bleek niet zo succesvol als die van twee jaar eer-
der. Er kwam kritiek, bijvoorbeeld in het geïllustreerde weekblad 
De Revue Der Sporten van 6 augustus 1912: ‘Nijmegen, het oude 
Nijmegen aan de Waal, herbergt oogenblikkelijk eene tentoonstelling, 
welke behalve aan kunst ook aan de sport gewijd is. Over de expositie 
loopen de meeningen zeer uiteen. De opinie van velen is, dat de ten-
toonstelling bijzaak is en Heidelberg, de lustplaats dezer show, ’t be-
langrijkste gedeelte. Dit zou o. m. ook blijken uit den geweldigen loop 
van bezoekers naar de imitatie van het beroemde Duitsche stadje en ’t 
schier negeeren ven het gedeelte, hetwelk men tentoonstelling noemt. 
Ons kwam ter oore, dat de commissie in de oude Keizer Karel-stad, 
die voor de belangen dezer onderneming waakt, zich dan ook genood-
zaakt had gezien, aan den ingang der expositie een bord te plaatsen, 
waarop het veelzeggende verzoek, Heidelberg (...), slechts te betreden 
door de tentoonstellings-zaal heen. Of men hier moet spreken van een 
fiasco, schijnt naar veler meening vast te staan.’

Slecht weer
Het weer werkte niet mee. Augustus 1912 was de natste maand sinds 
het begin van de neerslagwaarnemingen in 1849 (220,5 millimeter in 
De Bilt). Dat record staat nog steeds. Het bezoekersaantal van twee jaar 
eerder werd bij lange na niet gehaald. Op 26 augustus meldde Algemeen 
Handelsblad de 80.000ste bezoeker, ‘Mejuffrouw S. uit Arnhem’. 

Een dag later kwam de nekslag. Op 27 augustus 1912 stond langs de 
kust de zwaarste zomerstorm van de eeuw met een uurgemiddelde van 
kracht 10 en windstoten tot 148 kilometer per uur. In Nijmegen stortte 
het nagebouwde Slot Heidelberg in.

Evaluatie
De Nieuwe Tilburgsche Courant publiceerde op 5 september 1912 een 
slotartikel, dat ook in andere bladen verscheen: ‘De Tentoonstelling 
van Kunst, Nijverheid en Sport te Nijmegen is Maandagavond geslo-
ten. Zelden heeft een onderneming in Nijmegen met grooter tegen-
spoed te kampen gehad dan deze tentoonstelling en voor een groot 
deel mag dan ook hare mislukking op rekening worden geschreven 
van den allerdroevigsten zomer, dien 1912 ons bracht. De ,,Nijm. Crt.” 
noemt echter ook nog andere oorzaken van dezen reuzen-tegenvaller. 
Bij den geheelen opzet heeft geen leidende gedachten op den voor-
grond gestaan. Men schiep van alles en nog wat. En of het oogenblik 
al gekomen was om - na de welgeslaagde Electriciteitstentoonstelling 
- dadelijk weder een onderneming van nog grooter omvang te ontwer-
pen, mag nog betwijfeld worden.
De tentoonstelling heeft teleurstelling gebracht voor bijna iedereen: 
voor de vaders van het idee, om Oud-Heidelberg in Nijmegen populair 
te maken; voor de menschen, die hun gelden beschikbaar stelden voor 
een Waarborgfonds dat door den ,,zondvloed” werd opgeslokt en voor 
de gemeente, die zoo gul was om niet minder dan f 10,000 van de 
belastingpenningen in de onderneming te wagen; teleurstelling voor 
de leveranciers, die - naar verluidt - een aanzienlijk verlies op hun vor-
deringen zullen lijden; teleurstelling voor de pachters van buffetten en 
huisjes, die groote pachtsommen betaalden en magere zaken maakten; 
teleurstelling voor het publiek dat vermaak zocht en het niet vinden 
kon; teleurstelling voor de Nijmeegsche neringdoenden, in wier be-
lang de Tentoonstelling heette op touw te zijn gezet en die er maar 
heel weinig van bemerkten; teleurstelling...... voor bijna iedereen. Laat 
ons, zegt het blad, de Schilderijententoonstelling uitzonderen, zij was 
belangrijk en degelijk, maar...... leeft te Nijmegen wel de ware liefde 
voor de schilderkunst en heeft men wel voldoende het vele schoone, 
dat hier bijeengebracht was, gewaardeerd? Ieder, die het wel meent 
met Nijmegen, zal den droevigen afloop van deze Tentoonstelling 
moeten betreuren, want zij zal nog jaren lang drukken op den onder-
nemingsgeest van allen en als afschrikwekkend voorbeeld dienst doen 
als nieuwe plannen mochten worden geopperd.’ 

Tekst: René van Berlo       Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Ruïne slot heidelberg na de storm van 27 augustus 1912, gezien vanaf 
de brug naar de Belvédère
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heen krijgt gesprenkeld, omringd door de 
goedkeurende blikken van allerlei heiligen.

HeIlIg
Het grote orgel zet in om 10.30, ondersteund 
door het Nijmeegs Studentenkoor Alphons 
Diepenbrock. Er volgt een mis met mooie 
liederen, koorgezang, een opbeurende 
lezing en, voor de liefhebbers, veel Latijn. 
De voorganger verhaalt uitgebreid over de 
geschiedenis van deze voormalige Ignatiuskerk, 
haar lot tijdens het bombardement in 1944 en 
de wederopbouw daarna. Vanaf 1925 is de 
naam van Canisius aan deze kerk verbonden, 
het jaar waarin hij heilig werd verklaard. Er 
wordt ingegaan op de vermaarde Catechismus 
uit 1525, alle veranderingen die in die vier/vijf 
eeuwen hebben plaatsgevonden en de roep 
om een ander geloofsonderricht, toegespitst 
op de huidige tijd. In elk geval heeft de huidige 
paus kennelijk een positieve invloed op de 
populariteit van de kerk, want ook in deze 
parochie is er sprake van een bescheiden 
groei, dit jaar zeven dopelingen. Aansprekend 
is het verhaal over de verwarde tijd waarin wij 
leven. Wie niet meer in Christus gelooft, in een 
leven na de dood, een hemel, een houvast, 
gelooft in alles en dat veroorzaakt ook heel 
veel onzekerheid. Mensen zijn vaak op zoek 
naar iets, een verklaring. In de zestiende eeuw 
was er ook een tijd van verwarring. Petrus 
Canisius heeft in deze periode geprobeerd 
meer helderheid te verschaffen. 

De woorden gonzen nog na in mijn hoofd als 
er na de dienst een ontmoeting is met koffie, 
drankjes en gebakjes. Met Ton Geertsen ga ik 
nu alle foto’s bekijken van de restauratie en 
aanhoor zijn relaas over de moeizame tocht 
naar de verwezenlijking en het zoeken naar 
financiën voor een sluitende begroting.

restAurAtIe
De voorgevel van de kerk bestaat uit stenen die 
uit Bocholt komen. Deze karundum stenen zijn 
poreus en hebben dus al die tijd uitlaatgassen en 
vervuiling opgenomen. Nu zijn ze weer blinkend 
schoon en bestand tegen urine, vuil en graffiti 
door een speciale wax. De prachtige bronzen 
deuren zijn weer blank geschuurd en voorzien 
van een patinalaag en daarna afgelakt. Dit alles 
kostte veel vooroverleg met de gemeente, veel 
geduld, veel tegenslagen, maar uiteindelijk alle 
medewerking en een prachtig resultaat. Met 
dank aan al die vrijwillige inzet.

Inwoners van het centrum, ga eens kijken naar 
dit kerkgebouw met zijn rijke geschiedenis en 
wandel dan ook eens naar binnen. Het is de 
moeite waard.  

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann

PETRUs 
CANIsIUsKERK

Petrus Canisiuskerk

Met een zondags gevoel wandel ik 
gewapend met kerkgeld en opschrijf-
boekje richting de petrus Canisiuskerk. 
In de volksmond is deze kerk beter be-
kend als de Molenstraatskerk. De kerk 
was ooit nauw verbonden met de ba-
sisschool petrus Canisius alwaar pater 
Brandenburg de scepter zwaaide. 

FeestelIJK
Uit deze periode, eind jaren 70, dwarrelden 
mijn herinneringen op. Toen ging ik als niet-
katholiek regelmatig met mijn kinderen naar 
deze kerk. Er was altijd wat te vieren namelijk 
en de kinderen hadden daarbij een rol. Hoe 
trots kun je namelijk zijn als je herder of Jozef 
mag zijn tijdens de Kerstviering, om nog maar 
te zwijgen over de Heilige Communie of de 
Paasperiode. Ik wandel het portaal binnen 
en open de deur. Gelukkig, het is druk. Een 
kleine driehonderd parochianen hebben zich 
verzameld. Ik word hartelijk welkom geheten 
door Ton Geertsen, die het bestek heeft 

geschreven voor de restauratie van de kerk. 
Deze feestelijke zondagsmis heeft namelijk 
twee redenen. Ten eerste ziet het voorportaal 
van de kerk er weer schitterend uit na een 
intensieve restauratie. Ook het middenschip 
is grondig aangepakt door alle leidingen te 
vernieuwen. Maar dit is ook de dag waarop het 
feest gevierd wordt van de patroon van deze 
kerk: Petrus Canisius. 

HerKeNNINg
Na dit gastvrij onthaal volgt er een feest van 
herkenning. Ik zie een groot aantal getrouwen 
die jarenlang verbonden zijn gebleven aan 
deze kerk. Ruim 35 jaar zijn verstreken, maar 
ze zijn er nog, deze rasechte oud-KVP’ers, 
middenstanders die met hun familiebedrijven 
het centrum levend hebben gehouden, 
voormalige prinsen carnaval en oprichters 
van de Zomerfeesten. De heerlijke dampen 
van de wierook omringen hen en wat mij 
betreft hebben ze dat ook verdiend. Wat men 
tegenwoordig ook vindt van religie, het geeft 
ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid, 
als je samen troostende woorden over je 
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Doro Krol organiseert vier zaterdagen ‘ander uitje’ in de Ooij

KuNST-NATuuR-
fIETSTOcHT DOOR 
DE OOIjpOlDER
Oud-Nachtburgemeester Doro Krol or-
ganiseert op 20 juni, 29 augustus en 12 
september de kunst-natuur-fietstocht door 
de Ooijpolder. Deelnemers worden tijdens 
dit getrakteerd op fantastische natuur-
verhalen en schilderachtige beelden in de 
Ooij, waarna ze in Oortjeshekken kunnen 
genieten van bijzondere kunst, fraaie zang 
en mooie gedichten. 

Schilderachtig mooi
De kunst-natuur-fietstocht voert via de mooi-
ste plekjes in de Ooijpolder naar huiskamer-
restaurant Oortjeshekken. Kunstenaar Doro 
Krol - gekleed in een speciaal fotokunstpak 
- vertelt onderweg meer over de inspiratie 
die zij in dit magnifieke landschap opdeed 
voor haar schilderachtige kunstwerkjes. 
Ondertussen trakteert een natuurgids deel-
nemers op mooie verhalen over de prachtige 
Ooijse natuur. 

Kunst, poëzie, zang en … zwemmen
In Oortjeshekken heeft Doro haar Ooij-
expositie ingericht met een groot aantal klei-
ne en grote schilderijen die tevens te koop 
zijn. Tussen de bedrijven door draagt dichter 

Lynn van Ewijk een speciaal Ooij-gedicht 
voor en treedt zangeres/gitarist Lara op. Wie 
wil kan een duik nemen in de Bisonbaai. 
Liefhebbers doen er dus goed aan hun zwem-
spullen mee te nemen. 

Ook meefietsen?
Aanmelden voor deze bijzondere kunst-na-
tuur-fietstocht kan door een mailtje te sturen 
naar dkrol@fo.nl. Bellen mag ook: 06 18 
90 38 87. Dit ‘andere uitje’ kost 12,50 euro. 
(inclusief verrassing, exclusief consumpties), 
over te maken op NL80 ING 0003072704  
t.a.v. T.J.M. Krol o.v.v ‘kunst-natuur-fiets-
tocht’ en de datum van deelname. 
 
programma in het kort
Wanneer: zaterdag 20 juni , 29 augustus en 
12 september 
Vertrek: 14.00 uur vanaf het hotel Belvoir-
terras (Graadt van Roggenstraat 101)
Aankomst Oortjeshekken: 15.15 uur 
Terug naar Nijmegen: 17.00 uur

Facebook: het andere uitje | www.dorokrol.nl  

Tekst en foto’s: Doro Krol

Bizonbaai bij avond

gIlDe 
NIJMegeN
In de periode van mei tot en met septem-
ber 2015 sluit Gilde Nijmegen aan bij het 
programma over de productie van de bak-
steen: Steengoed. Gebakken in Gelderland. 

In het Huis van de Geschiedenis in de 
Mariënburgkapel is een expositie geopend 
met als titel ‘Rond Nijmegen bakken ze er al 
eeuwen wat van’. In deze expositie is te zien 
hoe zich in ruim 2000 jaar de baksteenindu-
strie zich ontwikkelde rond Nijmegen.
Gilde Nijmegen sluit hierbij aan door in haar 
stadswandeling Stadscentrum de toepassing 
van de baksteen in de architectuur in de bin-
nenstad onder de aandacht te brengen. 

Deze wandeling kan door groepen van-
af vier personen aangevraagd worden via  
www.gildenijmegen.nl. Verzorging van de 
wandeling is mogelijk op de door de groep 
gewenste dag en tijdstip. Startplaats is bij de 
Mariënburgkapel. Deelname 4 euro per per-
soon. De duur van de wandeling is ongeveer 
twee uur.  

Tekst: J. Pijnappels van Kempen
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MENTALE FITNEss IN 
DE BENEDENsTAD

OP DE gEVEL VAN hET PAND LAgE MARKT 5A IN DE BENEDENsTAD PRIJKT EEN KARAKTERIsTIEK 
FIgUURTJE VAN TEKENAAR DICK BRUNA: EEN PRAChTIg POPPETJE IN LOTUshOUDINg. hET 
zIT IN MEDITATIE VERzONKEN. hET PAND Is VAN zEN.NL. hIER WORDT AAN zENMEDITATIE, 
zENCOAChINg EN MINDFULNEss gEDAAN. ONDER MEER ONDER BEgELEIDINg VAN 
zENMEEsTER RIENTs RITsKEs. 

Soms roepen mensen spontaan ‘zennnn’ of ‘ohmmmm’ als ze langs het pand lopen. Of ze kijken 
door de ramen en vragen zich af wat er binnen allemaal gebeurt. ‘Dat is toch leuk, mensen mo-
gen altijd binnen komen om te ontdekken wat we doen’, zegt Rozanne van der Veur. Dan kunnen 
ze meteen rondsnuffelen tussen de vele boeken over zen, de cd’s, de wierook en andere mooie 
spullen die er te koop zijn. 
Het gebouw vlakbij de Waal is het centrale kantoor van Zen.nl, de organisatie die inmiddels bijna 
veertig vestigingen in Nederland heeft. Eromheen woont een aantal jonge mensen, die met hart 
en ziel voor de zenschool werken. Vestigingsmanager Rozanne is één van hen. ‘Tijdens mijn stu-
die aan de Universiteit voor Humanistiek ging ik mediteren. Ik was in theorie veel met zingeving 
bezig maar wilde dat ook in de praktijk. Omdat ik nu aan de Lage Markt woon, is er een dunne 
scheidslijn tussen ons persoonlijk leven en het werk voor Zen.nl. Maar dat is niet erg, het is heer-
lijk werk dat veel waarde heeft. Ik vind het mooi om te zien wat mensen in de cursussen ervaren 
en hoe ze zich ontwikkelen.’

AANDAChT
Ook Moritz Boegel, Misha Beliën en – binnenkort – Freek Turlings - wonen bij de zenschool. De 
hele week door zijn er activiteiten waaronder de dagelijkse zenmeditaties voor beginners en 
gevorderden. Wie wil, kan een afspraak maken voor zencoaching. Iedere laatste zondag van de 
maand is het Stille zondag en wordt er vier keer vijfentwintig minuten gemediteerd. Meerdere 
keren per jaar hebben de zenleraren een retraite. 

Bij zenmeditatie draait het om het trainen van 
aandacht. Oprichter en boegbeeld van Zen.nl, 
Rients Ritskes, schreef onder meer de boeken 
Leer denken wat je wilt denken en Leer voe-
len wat je wilt voelen. Dat geeft de kern van 
zen goed weer. Zen.nl wil via professioneel 
begeleide cursussen bijdragen aan het geluk 
van mensen.

gELUKKIg LEVEN
Meditatie maakt helderder, rustiger, stabieler, 
bewuster, geconcentreerder. Mensen we-
ten beter waar ze naartoe willen in het leven. 
Misha Beliën: ‘Zenmeditatie helpt als je veel 
piekert, met onverwerkte ervaringen zit of 
bijvoorbeeld last hebt van concentratiepro-
blemen, slaapstoornissen of stress. Er is veel 
winst te behalen met meditatie.’ Misha vroeg 
zich jaren geleden al af hoe hij een zo geluk-
kig mogelijk leven kon leiden. Hij studeerde 
filosofie in Nijmegen en zat op de kunstaca-
demie. ‘Die studie filosofie was goed om in-
tensief over dingen na te denken. En door de 
kunst leerde ik goed kijken en het mooie in de 
wereld zien. Maar het was toch niet echt het 
antwoord op mijn vragen. Zen leert me hoe ik 
gelukkig kan leven én hoe ik het kan toepas-
sen in de wereld en in mijn werk.’ 

OPEN sTAAN
Ook Moritz wil graag in de praktijk bijdragen 
aan het geluk van mensen. Hij deed religiewe-
tenschappen aan de Radboud Universiteit en 
studeerde af als geestelijk verzorger. Hij zou 
bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verpleeghuis 
kunnen gaan werken, maar zocht een vorm die 
beter past bij hem en bij deze tijd. ‘Pastoraal 
werk is heel waardevol, het is óók bezig zijn 
met zingeving. Maar je werkt toch veelal van-
uit een bepaald kerkgenootschap. Zen is een 
veel opener manier, het geeft mij handvatten 
voor een goed leven.’ 

gELIJKMOEDIg NIJMEgEN
De Zen.nl-medewerkers vinden het fijn om 
wonen en werken te combineren. ‘Zen is de 
hele dag door oefenen in aandacht. Hier her-
inneren we elkaar steeds eraan waar we mee 
bezig zijn. Zodat we niet zomaar een meditatie 
overslaan ’s morgens vroeg omdat we liever in 
bed blijven liggen…’
Nijmegen is echt een stad waar zo’n ‘zen-
hoofdkantoor’ past, vinden de drie. De stad 
heeft een gelijkmoedig, wat spiritueel karak-
ter. Aan de universiteit wordt veel aan medi-
tatie en mindfulness gedaan. De volksaard is 
vriendelijk. 

BIJ DE KAPPER
‘We willen graag de verbinding met mensen, 
we willen ook echt onderdeel van de buurt 

Vlnr. Freek, Misha, Rozanne en Moritz
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gemeentelijke  
tekentafel en menselijk 
gedrag

Soms denk ik dat de gemeente het expres 
doet: achter de tekentafel verkeerssituaties 
bedenken waarvan je kunt weten dat het 
misgaat. 
Nijmegen is de enige gemeente waar 
op grote rotondes niet het verkeer op de 
rotonde voorrang heeft, maar het verkeer 
ernaartoe. Niet-stedelingen kennen die regel 
niet, dus geven zij geen voorrang. 
Als je linksaf wilt slaan, moet je op steeds 

Door het ontbreken van een trottoir lopen 
mensen over het fietspad bij Doornroosje

Oversteken naar het station kan hier niet 
meer, dus lopen mensen over de busbaan

meer plekken rechts voorsorteren. De 
snelfietsroute van Beuningen naar 
Heijendaal gaat via de steile Dennenstraat in 
plaats van langs de vlakke Neerbosscheweg. 
Als bromfietsen op fietspaden ongewenst 
zijn, zoals straks in het Goffertpark en nu op 
de Westkanaaldijk, zet de gemeente om de 
honderd meter een verbodsbord. Alsof dat 
werkt. Niet dus.
Nergens zijn de ontwerpfouten zo uit-
gesproken als op het Stationsplein. De 
gemeente zegt dit te willen verbeteren, maar 
voorlopig wordt het alleen maar erger. Op 
de Van Schaeck Mathonsingel is een fraaie 
esplanade aangelegd. Alleen wil niemand 
daar lopen. De route langs de noordzijde is 

korter en je hoeft maar één keer de straat 
over te steken in  plaats van twee keer. 
Maar dat wil de gemeente niet. Als je nu het 
station uitkomt, móet je naar de esplanade 
lopen. Iets anders is fysiek bijna onmogelijk. 
De gemeente heeft alleen niet nagedacht 
wat er gebeurt als je van de andere kant 
komt. Veel mensen lopen nog steeds langs 
de noordzijde. Dat is dé logische route. Als 
je bij de busbaan komt, blijk je plots niet 
verder te kunnen. De kortste mogelijkheid is 
om linksaf over de busbaan te lopen. Hoezo 
veilig?
Iets soortgelijks heeft de gemeente onlangs 
aangelegd bij Doornroosje. Als je op 
het Stationsplein uit de bus stapt en de 
Stieltjesstraat in wilt lopen, moet je een 
klein stukje over het fietspad. Er ontbreekt 
namelijk een trottoir. Navraag leert dat 
dit expres is gedaan. Het is namelijk de 
bedoeling dat buspassagiers die in de 
Stieltjesstraat moeten zijn een U’tje lopen: 
eerst richting station, dan rechtsaf via het 
trottoir voor Doornroosje en dan linksaf de 
Stieltjesstraat in.
Dit soort dingen verzin je alleen als je niets 
begrijpt van menselijk gedrag.  

Tekst: René van Berlo     Foto’s: Gerie Sandmann

zijn’, zegt Rozanne. ‘“Wat doen jullie daar?”, vroeg de kapper aan de 
overkant toen ik mijn haar liet knippen. “Word je rustig van dat gemedi-
teer?” Ik zou het leuk vinden als hij ook echt eens komt kijken en mee-
doen.’ De meeste deelnemers aan de cursussen en groepen komen uit 
het centrum en de Benedenstad. 
De zenschool past prima in een drukke omgeving. Het gaat om oude 
Japanse technieken toegepast op het moderne westerse leven. 
Daarvoor hoef je niet naar een afgelegen klooster op een hoge berg. Als 
ze zitten te mediteren, horen ze soms stadsgeluiden op de achtergrond. 
Het is een mooie uitdaging om daarmee om te gaan. Misha: ‘Tijdens 
de Vierdaagsefeesten gaat het mediteren gewoon door. En we gaan 
gewoon de stad in. Leuke dingen kun je zelfs meer waarderen wanneer 
je je goed en rustig voelt. Voor wie gestrest is, kan elk stadsfeestje 
teveel zijn.’ 

Van 24 tot en met 28 augustus bieden Zen.nl en de Radboud Universiteit 
de ‘Zen-filosofieweek’, over zen en het westerse denken. Meer weten? 
Kijk op Zen.nl. 

27 juni is om 12.00 uur een gratis proefles (opgeven via de website). 
De zomer-introductiecursus (vier lessen) is op de volgende momenten.  
Juli: maandag 6, 13, 20, 27 juli van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 4, 
11, 18, 25 juli van 9.30 tot 12.00 uur. Augustus: maandag 3, 10, 17, 24 
augustus  van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 1, 8, 15, 22 augustus 
van 9.30 tot 12.00 uur.   

Tekst: Luc y Holl    Foto’s: Gerie Sandmann Publiek bij film ‘geluk in Uitvoering’



26juni 2015

BATAAFs 
KWARTAAL

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. 

NIJMegeN KlINKt! 
op 7 juni 2015 klinkt in de hele binnenstad van Nijmegen muziek. 
De organisatoren van Valkhof Klassiek, Nijmeegs Muziek 
Festival en torendag zijn bij elkaar gaan zitten om een bijzonder 
programma van Nijmeegse musici neer te zetten.

Van de torens in het Kronenburgpark tot aan het Belvedère aan 
het Valkhofpark: overal in gebouwen, parken en op pleinen is 
muziek te horen. Muziek voor iedereen, want er klinkt klassieke 
muziek, wereldmuziek, popmuziek en muziek van harmonie, fan-
fare & brassband. Ensembles, orkesten, koren, solisten en bands 
garanderen een breed en aantrekkelijk aanbod. 

Bovendien kunnen mensen de torens van Nijmegen beklimmen 
waar deels muziek klinkt, in het Kronenburgpark abseilen en van-
af Belvédère het gehele aanbod overzien. Ook de dans is in de 
stad vertegenwoordigd.

Winkeliers doen mee
Binnenstadondernemers maken ‘Nijmegen Klinkt!’ mede mo-
gelijk. Er zijn verrassende optredens bij winkels voor de deur, 
klassieke kwartetten bij Dille en Kamille in de winkel zelf en bras-
sbands die door de Ringstraten trekken. De Lindenberg sluit bij 
het evenement aan en verzorgt het programma mee zowel op 
de podia als in het eigen gebouw. Partner is ook Unicef met een 

speciaal programma op diverse plekken in de stad verzorgd door 
studenten van de HAN: Unicef a Live.

overal muziek
Er zijn kleine concertplekken als Roomse Voet, Mariënburgkapel, 
Dille en Kamille, Schepenhal, Nicolaaskapel, het terras van 
Belvedère en van de Lindenberg en de Barbarossaruïne. De 
Stevenskerk en Molenstraatkerk zijn gevuld met koor- en orgel-
muziek.
In de Burchtstraat en op het Mariënburgplein, Faberplein, de 
Ganzenheuvel, Koningsplein en Grote Markt zijn koren, popmu-
ziek en alle vormen van blaasmuziek en niet te vergeten dans-
groepen op verrassende plekken. In het Valkhof is een groot 
podium voor de Nijmeegse symfonieorkesten afgewisseld met 
klassieke ensembles en een pianosalon.

Achthonderd musici
Al met al zijn er zo’n achthonderd gedreven musici uit Nijmegen 
betrokken bij ‘Nijmegen Klinkt!’. Het begint 7 juni om 12.00 uur. 
Er is een speciale brunch in het Valkhofpark met koffie en cham-
pagne. In de binnenstad loopt het programma om 17.00 uur af, 
maar in het Valkhofpark gaat ‘Nijmegen Klinkt!’ door met een 
groots ‘Aperitief Concert’. Tot slot is er een ‘Diner Musicale’ in 
het restaurant van de Lindenberg.

Kijk op www.nijmegenklinkt.nl voor de podia, de muziekstijlen, 
de muziekgroepen en het precieze programma.   

Valkhof Klassiek
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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. 

REsERVEER EEN VIP-PLAATs  
EN sPONsOR hET EVENEMENT
Bij het grote podium voor de Nicolaaskapel komt een terras 
waar u een VIp-plaats kunt reserveren. Zo’n Vip Arrangement 
Valkhof Klassiek 2015 kost ¤ 100,00.

U krijgt voor vier personen:
• Tafeltje met vier stoelen     
• Koffie of thee met lekkernij    
• Glaasje Prosecco of glas bubbels non-alcohol  
• twee consumpties p.p. naar keuze 
Vanaf vier personen, elke persoon extra € 20,00. Reserveren  
kunt u door een e-mail te sturen naar info@valkhofklassiek.nl.  

zONNETREINTJE RIJDT
Wat moeilijker ter been of gewoon een beetje lui? Het zonne-
treintje rijdt, de opstappunten staan in het programma.  

KOM gEzELLIg PICKNICKEN 
IN hET VALKhOFPARK
De hele middag is iedereen van harte welkom om gezellig met 
familie, vrienden en bekenden te komen picknicken in het park. 
geniet van klassieke muziek én van de hapjes en drankjes die te 
verkrijgen zijn bij het horecapunt.

Het bestuur van buurtvereniging Bataafs Kwartier nodigt speci-
aal alle bewoners van het Bataafs Kwartier uit voor deze gezelli-
ge picknick in het Valkhofpark (van 12.00–15.00 uur).

Speciaal voor de bewoners zijn tafels met banken gereserveerd. 
Iedere tafel krijgt een kan koffie en/of thee aangeboden door de 
buurtvereniging. Je hoeft alleen nog zelf voor een gevulde pick-
nickmand te zorgen. Wie daar geen zin in heeft, kan ook lekkere 
broodjes, cupcakes en allerlei drankjes kopen bij het horecapunt. 
Zorg wel dat je er om 12.00 uur bent, want we kunnen de zit-
plaatsen niet de hele middag gereserveerd houden en vol = vol! 
Neem je liever een kleed mee om op te zitten, dan is dit natuurlijk 
ook prima. Voor de kinderen (tot 8 jaar) is er een springkussen.   

Tekst : Hubert C.W. Hendriks en Els Stouthamer
Foto’s: Gerie Sandmann en Valkhof Klassiek

sporten in het Valkhofpark

MOOIE, VEELzIJDIgE 
zOMER IN hET 

VALKhOFKWARTIER
Het zomerprogramma in het Valkhofkwartier is ook dit jaar weer 
indrukwekkend in zijn verscheidenheid en kwaliteit. Het is een 
mooi aanbod om jezelf meerdere keren onder te dompelen in de 
sfeer van het Valkhofkwartier.

En naast dit bijzondere geweld is er natuurlijk ook nog de regelmaat:

Tekst: Rob van Bruggen  

juni

04 19.30-22.00 u Boek op Bank: Auke 
Hulst

Nicolaaskapel

07 Vanaf 13.00 u Lindenberg Speelt 
Buiten

De Lindenberg

07 12.00-19.00 u Valkhof Klassiek Valkhofkwartier

28 Vanaf 13.30 u Kunstbende 
Gelderse voorronde

De Lindenberg

26-28 Hele dag Trek Festival Rollende Keukens in 
Hunnerpark

juli

28 11.00-17.00 u Expositie Lisa 
Peters

Nicolaaskapel

03-24 Vanaf 12.00 u Cultureel Terras De 
Kaaij

Naast de 
Lindenberghaven

18-24 21.00-22.00 u OZO Swingfeest 
30+

De Lindenberg

18-24 Hele dag Valkhof Festival Valkhofpark

18-24 Hele Dag Vierdaagsefeesten o.a. Valkhofkwartier

augustus

28-30 Hele dag Gebroeders van 
Limburg Festival

Valkhofkwartier

03-06 Hele dag Theaterfestival Valkhofpark

september

12-13 11.00-17.00 u Open 
Monumentendag

o.a. Valkhofkwartier

Zaterdag en maandag markt Kelfkensbos

Rijwielententoonstelling Velorama

Openstelling Nicolaaskapel 11.00-17.00 u Nicolaaskapel (maandag gesloten )

Romeinen, Nijmegen en Pop-Art Valkhofmuseum

Twee parken om rond te slenteren Hunnerpark en Valkhofpark

Loopbrug naar Waalstrand en de natuur van 
de Ooij 

Even onder de Waalbrug door

Bijna 20 verschillende eetgelegenheden Valkhofkwartier

2 hotels en 1 B+B in een boot Credible en Courage; Opoe Sientje
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In de vorige uitgave van Mariken heeft u al kunnen lezen 
welke activiteiten er allemaal plaatsvinden in buurtcentrum 
’t oude Weeshuis aan de papengas. ook hebben we aange-
geven dat wij ons nu bezighouden met het opnieuw inrich-
ten van de binnentuin.

Grote wens van de buurtbewoners is om deze tuin in te richten 
voor een grote diversiteit aan gebruikers, zodat iedereen zich hier 
thuis kan voelen. Er is een aantal buurtbewoners die een bovenwo-
ning hebben en geen eigen tuin. Voor deze doelgroep gaat nu een 
grote wens in vervulling.
Ook zijn er jonge gezinnen met kleine kinderen die in deze nieuwe 
tuin heerlijk kunnen ravotten zonder dat er opgelet moet worden 
op verkeer of opgeschoten jongelui die speelterreinen als hang-
plek gebruiken. Sinds mei is de Stip aanwezig in het buurtcentrum. 
Verschillende dagen per week is er een inloopochtend of -mid-
dag waarbij buurtbewoners de weg weten te vinden naar ‘t Oude 
Weeshuis. Ook voor deze doelgroep is de nieuwe tuin straks een 
mooie aanwinst.

Bewegen voor iedereen
Bewegen is belangrijk voor groot en klein. Centraal in de tuin komt 
een groot plateau met (kunst)gras. Hierop kunnen de yoga- en tai 
chi-lessen en de seniorengym gegeven worden. Voor de hele klein-
tjes is ook een plateau met (kunst)gras ingetekend. Jonge moeders 
met kleine kinderen kunnen buitenspelen en gebruikmaken van de 
kinderattracties op dit beweegveldje. De jeu-de-boulesbaan wordt 
verlegd naar de voorkant van de tuin, zodat dit mooi aansluit aan 
het nieuwe terras. 

relaxen
Aan de voorzijde komt een groot terras met een aantal loungeban-
ken. Hier kunnen de bewoners heerlijk in het zonnetje genieten van 
een lekker kopje koffie. Als het te warm wordt, zal het schaduwdoek 

 sTIChTINgBENEDENsTAD
NIJMEgEN

gezamenlijke maaltijd op donderdagavond Koks Christel en herman

dat boven het terras wordt aangebracht de nodige verkoeling bie-
den. Vanaf dit terras heb je een mooi overzicht over de tuin en de 
ernaast gelegen jeu-de-boulesbaan.
Barbecueliefhebbers kunnen zich uitleven op de speciale barbecue-
plaats die achter in de tuin komt.
De plaats wordt een vlonderplateau met een vaste barbecue in het 
midden. Je hoeft dus niet je eigen barbecue mee te slepen. Naast 
de barbecueplaats komt de vijver, voor de veiligheid afgesloten 
met een net zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. De vijver 
willen we onderhoudsvrij maken, daarom komen er voorlopig ver-
schillende planten maar nog geen vissen in.

groente uit eigen tuin
En dan hebben we het nog niet gehad over de moestuin, achter in 
de tuin. Deze moestuin moet ervoor gaan zorgen dat de deelne-
mers aan de gezamenlijke maaltijd op de donderdagavonden zelf 
hier hun groenten en kruiden kunnen gaan verbouwen en oogsten. 
Hoe leuk is het als je je eigen geteelde groenten en kruiden kunt 
eten. Ook de buurtbewoners kunnen zich hier helemaal in uitleven, 
de moestuin wordt ingedeeld in kleine kaveltjes, zodat er voor ie-
dereen een stukje beschikbaar is.

Bereikbaarheid
De tuin is nu van binnenuit bereikbaar via de openslaande deuren 
van het buurtcentrum en de deuren van onder andere de gymzaal 
en het dagverblijf. Grote wens is om de tuin van buitenuit van twee 
kanten bereikbaar te maken: via de poort aan de Papengas en een 
nieuw te maken poort aan de zijde van het gezondheidscentrum.

Voortgang project
Op dit moment zijn wij volop bezig met overleg met de gemeente 
Nijmegen en de fondsenwerving om dit project te kunnen realise-
ren. In de volgende uitgave van Mariken kunt u weer meer hierover 
lezen. Te
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Koks Christel en herman
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Vakantiegeld
Ik zat gisterenavond bij het Bewonersplat-
form. Een van de weinige vaste overlegvor-
men die ik bezoek. Ik ben namelijk liever be-
zig met boeven vangen. Toch ga ik er elke 
maand naartoe. Ik kom er burgers tegen die 
betrokken zijn bij hun wijk, het centrum en 
de Benedenstad. Zij hebben het over hun 
straat, hun wijk. Sommige onderwerpen 
hebben betrekking op politiewerk.

In onze wijk wonen heel veel studenten. Die 
zijn niet betrokken bij het Bewonersplat-
form. Ik vind dat een gemis, want ze doen er 
toe in Nijmegen en zeker in het centrumge-
bied. De problemen in de Karrengas zijn ho-
recagerelateerd. Studenten uit Eindhoven 
komen de buren helpen met de Lightchal-
lenge 2015. Politiestudenten uit Apeldoorn 
helpen ons vaak om problemen in kaart te 
brengen. Studenten onderzoeken gemeen-
tewerk en politiewerk over co-creatie en zo. 
Ben je student en woon je in het centrum? 
Kijk eens of je wat voor de buurt wilt of kunt 
betekenen, al dan niet gecombineerd met 
een studieopdracht. Heb je een student als 
buurman of buurvrouw, daag ze uit. Er is 
genoeg te doen. Samenwerken loont. Van-
uit het Bewonersplatform komen de vragen 
naar voren. Samenwerking onder regie van 
wijkmanager Eric van Ewijk met bewoners, 
bureau Toezicht en de politie leidt vaak tot 
oplossingen. De resultaten van de laatste 
maanden: overlast Kelfkensbos in de grip 
gekregen, dealpandje Gerard Noodtstraat 
aangepakt,  aanpak winkeldiefstal op de 
kaart gezet. Lopende zaken: Karrengas en 
de Bloemerstraat.

Wat ik mooi vind, is de betrokkenheid, zijn 
de verhalen over wel of geen boom in de 
straat, de zwerffietsen, toegankelijkheid, 
evenementen. En of er wel of geen zitver-
bod moest komen op de trappen van het 
station, 1 april jongstleden. Bedankt voor 
de adviezen! 

William Nijland

William Nijland (Foto: gerie Sandmann)
Wijkagent Nijmegen-Centrum      

De toekomst van 
Activiteiten centrum Doddendaal
Zoals u wellicht gelezen hebt in de vorige Mariken is de bestemming van het Activiteiten centrum 
Doddendaal (Ac Doddendaal) onduidelijk nu de bewoners van het zorgcentrum gaan verhuizen 
(uiterlijk per 1 april 2016). Initiatief van de buurtbewoners is belangrijk om de sociale functie van 
het Ac Doddendaal voor de wijk te behouden. 
Een aantal weken geleden zijn een paar bewoners vanuit het Bewonersplatform centrum Nijmegen 
een werkgroep gestart, de werkgroep Ac Doddendaal. Deze werkgroep onderzoekt wat de behoef-
te en mogelijkheden zijn van het Ac Doddendaal voor de centrumbewoners. Om inzicht te krijgen 
in de sociale behoefte die het Activiteiten centrum Doddendaal vervult, vragen we u deze enquête 
in te vullen. Het is ook mogelijk de enquête online te maken. 
ga hiervoor naar: https://nl.surveymonkey.com/r/Xp7738K
Wij stellen het erg op prijs wanneer u de moeite neemt om de korte vragenlijst in te vullen.

VRAgENlIjST
1. Kent u het AC Doddendaal?     Ja       Nee

2.  Weet u welke activiteiten er nu zijn in het AC Doddendaal? Kunt u er een aantal noemen?

3.  Komt u weleens in het AC Doddendaal?
    A zo ja, voor welke activiteit?

    B zo nee, kunt u aangeven waarom niet? 

4.  Als het AC Doddendaal open blijft, welke activiteit zou u graag gehandhaafd willen zien?

 

5.  Zijn er activiteiten die u zelf graag zou willen in het AC Doddendaal? 

6.   Het centrum kan misschien behouden blijven als we ons als (buurt) bewoners er sterk voor ma-
ken. Vindt u dat het centrum open moet blijven? 

      Ja       Nee       Geen mening

 
 Handtekening 

U kunt de enquête uitknippen en afleveren bij/opsturen naar BewonersPlatform Centrum, Achter Valburg 
2, 6511DM Nijmegen.

Wij zoeken naar mensen die zich willen inzetten in deze fase waarbij we onderzoeken wat de toekomst is 
van het AC Doddendaal. Bent u diegene of weet u iemand, meldt u zich dan via bewonersplatform-cen-
trum-nijmegen@live.nl. Ook met andere vragen kunt u op dit e-mailadres terecht.

Tekst: BewonersPlatform Centrum

✃
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onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij 
u van harte uit om Vriend van Mariken te worden. 
Daarmee ondersteunt u het magazine voor de be-
woners en ondernemers in het stadscentrum en de 
Benedenstad van Nijmegen. 

Voor € 100,00 per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw 

zakelijke gegevens op onze speciale Vrienden van Mariken-pagina. 

Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Vrienden van 

Mariken-borrel.

Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x 

per jaar en wordt huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exem-

plaren in onder andere de Stadswinkel, de bibliotheek, het stadhuis, 

diverse supermarkten en horecagelegenheden. Een digitale versie 

vindt u op www.mijnmariken.nl.

Wilt u Vriend van Mariken worden? of meer weten? Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, redactiemariken@gmail.com

BoutJe VAN WoutJe
Bloemerstraat 27 | 6511 EB Nijmegen
T 024 72 00 999
www.boutjevanwoutje.nl

MoeNeN WooNDeCorAtIe  
eN proJeCteN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

Boutje van Woutje
De ENIGE Doe-Het-Zelf

zaak in het centrum

sCHoeNMAKerIJ tWeeHuyseN
In de Betouwstraat 42 | 6511 GD  Nijmegen
T 024 323 31 60
www.schoenmakerijtweehuysen.com

MIlDer ADMINIstrAtIes & BelAstINgeN
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

stoutHAMer CAterINg
Kelfkensbos 11 | 6511 TB Nijmegen
T  06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

DAMesMoDe HeNrICe
Bloemerstraat 108 | 6511 EN Nijmegen
T 024 323 13 33
www.henricemode.nl

DIoNysos
grIeKs speCIAlIteIteNrestAurANt
Bloemerstraat 1 | 6511 EB Nijmegen
T 024 322 58 53
www.dionysosnijmegen.nl

DAVID MulDer, DAgelIJKs DesIgN
Lange Hezelstraat 39 | 6511 CB  Nijmegen
T 024 322 47 64 
www.davidmulder.nl

geWooN NIJMegeN
Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP Nijmegen
T 024 329 9622
www.gewoonnijmegen.nl

Het leMKe
Lange Hezelstraat 59 | 6511 CC Nijmegen
T 024 360 20 09
www.hetlemke..nl

leeNDers
Hertogstraat 52 | 6511 SC Nijmegen
T 024 322 28 66
www.leendersnijmegen.nl

KoFFIeHuIs De HeerlIJCKHeID
Stikke Hezelstraat 54 | 6511 JZ Nijmegen
T 024 350 14 29
www.heerlijckheid-nijmegen.nl

Mr. JACK’s
Kelfkensbos 50 | 6511 TB Nijmegen
T 024 323 10 43
www.mrjacks.nl

Mr. Jack’s

 

QKe-leQ
Kelfkensbos 45 | 6511 TB Nijmegen
T 024 329 40 89
www.qke-leq.com

UW 
gEgEVENs 

hIER?
DAT KAN!



 FOTO’s UIT 
NIJMEgEN-CENTRUM
hOFJEs Foto’s: Gerie sandmann


