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Marikenstraat
Wandelend door de Marikenstraat zult u ongetwijfeld wel eens om-
hoog gekeken hebben en u afgevraagd hebben, wie wonen daar in 
die appartementen boven die winkels? Wie zijn die happy few? Een 
aantal van hen gaan we aan u voorstellen. De toegang tot het appar-
tement van Rob Gesthuizen is aan de Burchtstraat. De trap of lift  
brengt je naar de bewoonde Marikenstraat, een etage hoger, met de 
voordeur richting Hertogstraat. Een oase van rust met groen, waar 
je het niet verwacht. 

SimoN De Wit eN GerarD materS
Rob is 65 jaar, geboren in Millingen aan de Rijn in een arbeidersgezin. 
Op de plaatselijke scheepswerf wilde hij niet werken: te smerig en te 
ongezond. Dan liever het kruideniersvak. Als 15-jarig jochie begon hij 
onder aan de ladder als loopjongen bij Simon de Wit in de Molenstraat. 
Hij verdiende er  24,95 gulden per week. Na aftrek van de reiskosten 
hield hij daar nog 18 gulden van over, die hij keurig aan zijn ouders 
afdroeg. Op avondscholen volgde Rob allerlei beroepsgerichte opleidin-
gen. Zijn specialisatie in groente en fruit begon bij Gerard Maters, die in 
1970 in Dukenburg zijn eerste groentezaak opende. Het kruideniersvak 

is Rob trouw gebleven, al is de invulling daarvan totaal veranderd, want 
toen Rob vorig jaar met pensioen ging was dat als projectleider ICT bij 
de Jumbo.

Rob: ‘Tot 1976 heb ik bij mijn ouders in Millingen gewoond. Toen ik 
trouwde ben ik naar Malden verhuisd en na de scheiding in 2008 hier 
terechtgekomen. Ik liep Annemiek, mijn huidige vrouw, op een vrijdag 
tegen het lijf in de Tempelier en twee dagen later, op zondag, ben ik bij 
haar ingetrokken. Het kan soms snel gaan. Annemiek woonde hier toen 
net een paar jaar.’

SCala
‘Ik was net zo verrast als jij, toen ik hier voor het eerst kwam. De ver-
nuftige architectuur, de rust, de tuintjes onttrokken aan de buitenwereld. 
En alles is zo dichtbij hè. Nijmegen lijkt heel dorps op deze plek. Je 
leert ook makkelijk andere mensen kennen. Annemiek heeft het in 2007 
gekocht. Ik dacht voor rond de drie ton. Op deze plek zat bioscoop Scala 
vroeger. Onder de flat heb je de gemeentelijke parkeergarage. Daar 
hebben wij ook onze parkeerplek voor 40 euro per maand.’

‘Er is twee keer ingebroken, maar de daders zijn gepakt. Overlast is 
er alleen ’s nachts wel eens in het weekend. Brommers in de straat, 
dronken lui, meestal afkomstig van Wintersoord. We houden contact 

DE STRAAT VAN
DE WEEK
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daarover met de wijkagent, William Nijland. De politie staat nu vaak 
preventief met een busje daar en dat werkt goed, al mag van mij de 
stadswacht wat vaker surveilleren.’

ruNNiNG DiNNer
‘Er is jaarlijks een barbecue voor de bewoners aan deze kant. Met tien 
huizen hebben we onlangs een running dinner georganiseerd en die 
met een flinke borrel afgesloten. Wat er hier zoal woont? Pensionados 
net zoals ik, een paar artsen, een groothandelaar in verf, ict’ers, de baas 
van een casino, een beheerder van een sauna en de eigenaar van een 
schildersbedrijf. Annemiek is secretaresse meldpunt bijzondere zorg bij 
de GGD. Er zit een Moldaviër tussen, een stel uit Italië, maar weinig 
kleur, dat klopt.’

‘Annemiek en ik lopen zelf de Vierdaagse, dus niks geen overlast. Daar 
hebben we alleen maar plezier van. In 2010 waren we op een vrijdag in 
juli getrouwd en vier dagen later stonden we aan de start. Voor mij toen 
de eerste keer als gevolg van een weddenschap. Ik had een heupoperatie 
achter de rug. Wanneer alles goed zou gaan, had ik Annemiek beloofd, 
loop ik met je mee. Sindsdien elk jaar weer.’

‘Het winkelaanbod in de straat zou wel wat gevarieerder mogen. Heel 
veel kledingzaken en zo’n Kruidvat haalt het aanzien van de straat be-
hoorlijk naar beneden. Wat doet die hier, als er in een omtrek van één ki-
lometer al meerdere filialen van te vinden zijn? Jammer. Van mij mogen 
er meer foodspeciaalzaakjes komen. Dat trekt ook een ander publiek.’ 
Eén ding moet Rob nog van het hart: ‘Wist je dat er elk uur 67 bussen 
door de Burchtstraat denderen? Die zouden geweerd moeten worden 
uit de binnenstad. Eén groot voetgangersgebied, met extra ruimte voor 
groen, maar ondanks dat: we willen hier nooit meer weg.’

aD JaNSeN
Ad Jansen, Brabander van geboorte, ging in 1963 na de middelbare 
school medicijnen studeren in Nijmegen en had elf jaar later zijn eerste 
praktijk als huisarts in Zwanenveld. Eerst aan huis, maar vanaf 1979 
in de Schakel in Meijhorst. Een groepspraktijk, waar ook zijn vrouw 
werkte die hij eerder tijdens de studie had leren kennen. Al die tijd 
woonden zij in Zwanenveld, de 16e straat, waar Loek Hermans - toen 
VVD-gemeenteraadslid in Nijmegen - zijn buurman was. In 2006 ging 
Ad met pensioen.

BroCHureS
Ad kocht in 2000 het in oppervlakte grootste appartement op de 
bovenste verdieping op de hoek met de Mariënburg en heeft letterlijk 
de binnenstad aan zijn voeten liggen. Voor 190 vierkante meter en een 
ruim dakterras betaalde hij 700.000 gulden. Ad: ‘Het huis in Dukenburg 
was te groot geworden en we wilden los komen van de omgeving waar 
we werkten. Toen diende dit zich aan. We hebben heel bewust gekozen 
voor dit appartement, op deze locatie.  De brochures waren oogverblin-
dend, de teksten wervend en aan een paar randvoorwaarden die voor 
ons belangrijk waren, zoals een eigen parkeergarage en alleen onder-
steunende horeca in de directe omgeving, werd voldaan. De gemeente 
droeg zelf grote financiële risico’s met de bouw, maar de verkoop 
verliep voorspoedig, omdat ook beleggers geïnteresseerd waren in de 
appartementen.’

HoreCa
Nog voor de bouw begon sneuvelde de eigen parkeergarage om de 
financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Later werden bestem-
mingsplannen met betrekking tot de horeca aangepast of bestaande re-
gels aan de laars gelapt. Ad: ‘Het heeft mijn vertrouwen in het gemeen-
tebestuur behoorlijk ondergraven. Die ziet enkel de economische en 
horecabelangen en heeft nauwelijks enige aandacht voor het belang van 
de woonfunctie in de binnenstad. Ze blinken ook niet uit in zorgvuldig-
heid qua communicatie hierover. Het centrum moet vertier, ontspanning 
en cultuur bieden. Als je daar toevallig tussen woont, heb je pech gehad. 
Natuurlijk, dit is een culturele omgeving, prima, maar pas daar dan je 
evenementenbeleid op aan. Zo’n sambafestival op een geluidsgevoelig 
plein als het Mariënburgplein moet je daar niet organiseren. De belan-
gen van de bewoners tellen niet mee, veiligheid en toegankelijkheid zijn 
in dat kader ook belangrijk. We hebben gekozen voor de binnenstad, 
met de kermis, de Vierdaagsefeesten, maar niet voor een horecaconcen-
tratiegebied. Wanneer een winkel vertrekt, ben ik elke keer weer bang 
dat er horeca voor terugkomt. Ben van Hees was als raadslid initiator 
van het locatiegebonden evenementenbeleid, maar de vraag is gerecht-
vaardigd in hoeverre hij dat als wethouder verder gaat uitdragen. De 
binnenstad heeft ook veel voordelen hoor, al zitten we vaker hier thuis 
op het terras dan voor een café.’

VereNiGiNG VaN eiGeNareN
Ad: ‘Het hele complex rondom de Marikenstraat telt drie Verenigingen 
Van Eigenaren (V.V.E.), dat bevordert niet de besluitvorming, want de 
neuzen wijzen niet altijd in dezelfde richting. Voor dit deel organiseren 
we elk jaar een soort nieuwjaarsborrel. Er is wel enig verloop geweest. 
Veel eerste kopers hadden alleen gekocht om het met winst door te ver-
kopen. Ook zijn er een paar noodgedwongen verkopen geweest.’

Ad: ‘Op een Koninginnedag waren we even de deur uit geweest. Na 
later bleek hadden onverlaten zich op een aantal plaatsen naar binnen 
geflipperd. Hier ook. Sindsdien gaat de deur altijd op het nachtslot. 
Overlast is er eigenlijk alleen van de horeca, maar dat weegt gelukkig 
nog niet op tegen het woonplezier.’

tooS BaarS
Klassieke muziek vult de ruime huiskamer bij Toos Baars. Ze woont een 
paar verdiepingen lager dan Ad. De 75 jaar zijn haar niet aan te zien. 
Toos komt uit een slagersfamilie van de Groesbeeksedwarsweg. Ze ging 
de verpleging in, verhuisde naar Rotterdam en volgde daar de oplei-
ding verloskunde. Toos maakte daar na goed gevolg haar beroep van. Vlnr. willie en Theo van den Heuvel, Toos Braam en Ad Jansen
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Ze  trouwde in 1969 en belandde uiteindelijk in 1985 in Almere. Met 
Frans, haar man, een bedrijfssocioloog, kwam ze vijftien jaar geleden 
weer terug naar Nijmegen. Frans overleed in 2006. Toos: ‘Nee, ik miste 
Nijmegen niet. Toen ik terugkwam had ik heimwee naar Almere. Alsof 
ik op mijn 60ste weer een nieuw leven moest beginnen hier. We hebben 
525.000 gulden neergeteld voor de 160 vierkante meter.’

Willy eN tHeo VaN DeN HeuVel
Ook aangeschoven zijn Willy en Theo van den Heuvel. Ze wonen aan 
de overzijde op de hoek aan de kant van de Nieuwstraat, waar ook hun 
adres is. Willy is 78, Theo twee jaar ouder. Ze leerden elkaar kennen 
bij Jan Ditsel, die op de hoek Oranjesingel/Van der Brugghenstraat een 
dansschool bestierde, en ze trouwden in 1960. Ze namen de levens-
middelenwinkel, een familiebedrijf, over aan de In de Betouwstraat 27, 
waar nu een tattooshop gevestigd is. Daar maakten ze de veertig jaar nét 
niet vol.  
Willy: ‘In 1998 werden we overvallen. Theo stond net even alleen in de 
winkel. Dat heeft er ingehakt. Ik durfde niet meer alleen in de winkel te 
staan. En we zijn ermee gekapt. We woonden boven de winkel.’ Theo: 
‘Voordat we naar hier konden verhuizen, stond het pand een tijdje leeg. 
Het werd nog gekraakt, maar ze zijn vrijwillig vertrokken en het pand 
kon verkocht worden. Dit werd juni 2000 opgeleverd. Wij betaalden 
450.000 gulden voor 135 vierkante meter. Bij de officiële opening stond 
er een grote ontbijttafel in de Marikenstraat. Bruls was er ook bij, toen 
als wethouder.’

SkaterS
De geluiden van buiten, meestal veroorzaakt door uitgaanspubliek, 
worden ook door Toos, Willy en Theo als overlast ervaren. Tijdens de 

Vierdaagsefeesten is het goed geregeld en wordt er streng gecontroleerd. 
Het gaat juist om die 51 andere weken. Theo: ‘Die Vierdaagseweek 
kan ik net hebben, dan ben je er op ingesteld.’ Toos: ‘De Marikenstraat 
fungeert als een klankkast. Wanneer ik er ’s avonds over het bruggetje 
loop, klinkt het geluid van mijn eigen voetstappen bijna angstaanjagend 
in mijn oren.’ Theo: ‘Qua uitgaan is het donderdagavond vanaf 23.30 
uur tot 2.00 uur het drukst. Zie je die goot rondom de Mariënburgkapel? 
Daar heb ik ’s nachts wel eens een groepje zien poepen. Stond er een 
op de uitkijk of er niemand aankwam.’ Willy: ‘Plassen doen ze ook in 
de portieken hier. Vroeger bij de l’Ambassadeur gebeurde ook wel eens 
wat, maar we voelen ons erg veilig hierboven.’
Theo: ‘We werden helemaal gek van de skaters op het plein. Dat geklet-
ter de hele dag. Nu is er gelukkig een skate-verbod. Het gebeurt nóg wel 
eens hoor, dan ga ik even naar beneden om ze te waarschuwen dat er 
een bon van 60 euro op staat.’

maiSoN riViera
Toos: ‘Toen Kruidvat een winkel opende, dacht ik: dit is het begin van 
het einde. De leegstand valt nu wel mee; de huurprijs is ook gedaald.’ 
Willy: ‘Theo en ik werkten zelf in de winkel en hadden een huurvrij 
pand. Zo konden we het redden. Er komt gelukkig geen horeca in de 
winkel van David Mulder, hoorde ik, maar woonwinkel Rivièra Maison, 
plus een modezaak.’
Willy en Theo missen de winkel niet. Ze wandelen veel en de bruggen-
route is daarbij favoriet. Theo: Onze dochter wil misschien te zijner tijd 
het appartement overnemen, maar we zitten prima hier.’ Dat geldt ook 
voor Toos: ‘Zeg nooit nooit, maar in principe blijf ik hier.’

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

Marikenstraat

maart 2016
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  Het handhaven van de naam Raadhuisstraat 
voor een straat die niet meer naar het raadhuis 
loopt, getuigt niet van een goede naamgeving 
van de openbare ruimte in Nijmegen. In het 
collegevoorstel is ook verzuimd het verdwenen 
deel van de straat aan de naamgeving te onttrek-
ken. Aan deze tekortkoming werd pas zes jaar 
later een einde gemaakt (raadsbesluit d.d. 14 
september 2005).

Bij de behandeling van het voorstel 
‘Straatnaamgeving “gebogen winkelstraat”’ 
in de raadsvergadering op 15 december 1999 
dienden Michel Hulskorte (AOV/Unie55+) en 
anderen het amendement ‘Mariken, blijf waar 
je bent!’ in om de naam in het voorstel alsnog 
te wijzigen in Raadhuisstraat. De indieners 
vroegen zich af of de uitslag van de enquête wel 
representatief was voor een inwonersaantal van 
152.000. Het amendement werd door de meer-
derheid van de gemeenteraad verworpen. Alleen 
de fractie van de VVD (vijf leden), twee leden 
van het CDA en de AOV/Unie 55+ stemden 
voor het amendement. De raad stemde op 15 
december 1999 in met de naam Marikenstraat. 

De officiële opening van de nieuwe straat was 
op donderdag 21 september 2000. De ope-
ningshandelingen werden op de bruggetjes in 
de Marikenstraat verricht door oud-wethouder 
Ronald Migo (CDA), twee directeuren van de 
VOF Mariënburg en bestuursleden van de onder-
nemersvereniging Marikenstraat. Op 6 en 7 no-
vember 2010 werd gevierd dat de Marikenstraat 
tien jaar bestond. Naar aanleiding hiervan werd 
in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis de 
tentoonstelling Mariken. Een duivels drama in 
middeleeuws Nijmegen gehouden. 

Tekst: Rob Essers

Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

nog worden vastgesteld. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. Om een patstelling binnen de com-
missie straatnaamgeving te doorbreken, werd 
in 1999 een enquête gehouden. Zeshonderd 
willekeurig gekozen Nijmegenaren moch-
ten meedenken over de naam voor de nieuwe 
winkelstraat. Men mocht kiezen uit: Lange 
Nieuwstraat, Zusterstraat (als tegenhangster 
van de Broerstraat), Raadhuisstraat, Nieuwe 
Stadsgracht (de oude gracht lag in de buurt), 
Marikenstraat, Kapellekensbaan (een sug-
gestie van het Vlaams Cultureel Centrum), en 
Egmondstraat (Hof van Egmond, vroeger aan 
de Burchtstraat).

Dit resulteerde in het rapport Van Arsenaalplein 
tot Zusterstraat; een onderzoek naar straat-
naam (gemeente Nijmegen: directie Strategie 
en Projecten, afdeling Onderzoek & Statistiek, 
september 1999). Van de 600 formulieren zijn 
er 300 teruggekomen. Ruim 60 procent van de 
ondervraagden had een eerste voorkeur voor 
Marikenstraat. Op de tweede plaats eindigde 
de naam Raadhuisstraat die op ruim 40 procent 
steun kon rekenen.

De meerderheid van de commissie straat-
naamgeving gaf evenwel de voorkeur aan 
Raadhuisstraat. B en W kozen daarentegen in 
meerderheid voor Marikenstraat, waarvoor 
in raadsvoorstel 217/1999 een aantal redenen 
werd genoemd. Daarbij was ook het (oneigen-
lijke) argument dat er enkele personen woon-
achtig waren aan de huidige Raadhuisstraat: 
‘Wanneer een keuze wordt gemaakt voor de 
Raadhuisstraat zal dit voor hen een adreswij-
ziging tot gevolg hebben, hetgeen dan berust op 
oneigenlijke gronden; een dergelijk besluit zal 
indruisen tegen de “algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur”; een verzoek tot schadever-
goeding zal het gevolg zijn.’

De straat is genoemd naar Mariken van 
Nieumeghen, de fictieve hoofdpersoon uit 
een mirakelspel uit het begin van de 16de 
eeuw. Deze winkelstraat is aangelegd in de 
periode 1998-2000 in het kader van het pro-
ject Centrum 2000. Al op 13 juni 1989 werd 
de motie ‘Projectmatig’ (eerste indiener Jac 
Trum, CDA) aangenomen. Hierin werd het 
college van B en W opgedragen ‘Voor het bin-
nenstadsbeleid in de jaren 1990 een project-
matige aanpak in te zetten, conform de pro-
jecten Brabantse Poort en Spoorzone (naam: 
Centrum 2000)’. 

Dit resulteerde in een Voorstel inzake Centrum 
2000 (raadsvoorstel 126/1991). Met inacht-
neming van de overgenomen amendementen 
werd op 3 juli 1991 conform dit collegevoor-
stel besloten. Het masterplan Centrum 2000 
dat in opdracht van de gemeente en de pro-
ject¬ontwikkelaar MBO was ontworpen door 
de Amsterdamse architect Sjoerd Soeters, werd 
op 25 november 1993 in hoofdlijnen door B en 
W overgenomen.

Ruim zes jaar nadat de naam van het project 
bedacht was, kregen de grootscheepse vernieu-
wingsplannen van de binnenstad onder de naam 
Centrum 2000 vastere vorm. Op 12 maart 1996 
werd in de Trêveszaal van het stadhuis het con-
tract tussen de gemeente en een projectontwik-
kelaar getekend, waardoor ze samen de V.O.F. 
Mariënburg vormden. In het kader van het pro-
ject werden onder meer een winkelstraat aange-
legd van de Burchtstraat naar de Ziekerstraat, 
een cultureel centrum gebouwd en het oude 
politiebureau verbouwd tot bibliotheek en ge-
meentearchief.

De eerste sloopwerkzaamheden begonnen op 
24 maart 1998 op Mariënburg, waar het gebouw 
van de Gemeentelijke Sociale Dienst (bouwjaar 
1967) voor de nieuwe winkelstraat moest wij-
ken. Op 19 april 1999 startte de sloop van twaalf 
woningen en zes winkels in de Burchtstraat. In 
de week van 10 mei 1999 kon men door de 
sloop van een aantal panden vanaf het Arsenaal 
aan de Mariënburg de Burchtstraat inkijken.

Toen de straat bijna klaar was, moest de naam 

gemeentelijke sociale Dienst op de Mariënburg, 1980

60 PRoCENT VAN DE 
oNDERVRAAGDEN 
HAD VooRKEuR VooR 
MARiKENSTRAAT
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Voor me zit Wim erkeland, 67 jaar oud. Zojuist ontdaan van regenjas en gleufhoed. Wim is 
inmiddels alweer zo’n zes jaar lid van het Bewonersplatform voor Centrum en Benedenstad. 
Binnen dit platform maakt hij zich hard voor mobiliteits- en verkeersgerelateerde zaken 
via de werkgroep mobiliteit. 

Al zijn hele werkzame leven zet hij zich via allerlei organisaties in voor mens en 
maatschappij. Zo is hij jaren vanuit de FNV WAO/WIA-begeleider geweest. Mensen helpen 
in arbeidsongeschiktheidstrajecten als gesprekspartner voor verzekeringsartsen en arbeids-
deskundigen. Daarnaast is hij jaren lid van de ondernemningsraad geweest bij Heineken Den 
Bosch. Ook is hij een blauwe maandag bezig geweest met het oprichten van de Welzijnspartij 
in Den Bosch, maar door een gebrek aan stemmen is hij nooit in de raad gekomen. Nu is hij 
voorzitter van de Vereniging Van Eigenaren van het appartementencomplex op de Scholenhof 
en voorzitter van de werkgroep mobiliteit in het Bewonersplatform Centrum en Benedenstad.

regelneef
Wim kan niet stilzitten en moet iets te doen hebben. Hij typeert zichzelf als een regelneef. In 
alle gevallen zoekt hij wel de samenwerking op. Alleen dan kun je je doelen halen. Eendracht 
maakt macht. Wim is een echte pitbull. Vasthouden en doorbijten is zijn devies. Dat heb je wel 
nodig als de gemeente je gesprekspartner is. Trajecten duren lang en verlopen stroef. Gemaakte 
afspraken dienen goed vastgelegd te worden, zodat er altijd op teruggekomen kan worden of 
naar verwezen kan worden. Hij houdt dit scherp in de gaten en is dus dagelijks druk met het 
vastleggen van actiepunten, het maken van afspraken en het prikken van vergadermomenten 
met de gemeente. Op de een of andere manier moet ik steeds terugdenken aan een uitspaak 
van jaren geleden uit de politiek: ‘Nobody fucks with Frank de Grave’. 

Werkgroep mobiliteit
Natuurlijk doet en kan Wim het allemaal niet in zijn eentje. De werkgroep mobiliteit bestaat uit vier 
mensen: Dick van den Heuvel (omgeving Bloemerstraat), Elly Hartman (omgeving Houtstraat), 

Wim Erkeland (omgeving Hertogstraat) en 
Jolande Spierings (wijkbeheerder vanuit de 
gemeente). Ze vergaderen eenmaal in de 
twee maanden. 

Hot items
De twee hot items van het moment zijn 
de overlast van het fietsparkeren en de 
verkeershinder rond het eenrichtingsverkeer in 
de Lunetstraat en Bastionstraat. Met het laden 
en lossen door diverse vrachtwagens wordt 
de Derde Walstraat regelmatig geblokkeerd. 

Hun grootste succes is toch wel de invoering 
van diverse 30-kilometerzones, met name in de 
Bloemerstraat. Wim geeft medecommissielid 
Dick van den Heuvel een pluim. Hij heeft 
zich bijzonder ingezet voor de plannen rond 
de verkeersveiligheid in de vernieuwde 
Bloemerstraat.

Het fietsparkeren is een taaier onderwerp. Een 
zichtbaar probleem voor de hele binnenstad. 
(Oude) fietsen ontsieren de aanblik van een 
straat en blokkeren regelmatig de doorloop 
op de stoep. Er ontstaan hierdoor onveilige 
situaties, vooral voor de mindervaliden. 
Sinds 2012 is de commissie al bezig met 
verbetervoorstellen voor het fietsprobleem. 

lijst
Wim overhandigt mij de laatste notulen van 
de werkgroep om een beeld te krijgen van de 
zaken die spelen. Zaken die er onder andere 
op voorkomen zijn:

•	  Zorgen voor eenrichtingsverkeer in de 
Lunetstraat en Bastionstraat.

•	 	Met het laden en lossen door diverse 
vrachtwagens wordt de Derde Walstraat 
regelmatig geblokkeerd. 

•	 	Fietsenstalling Plein 1944 is voor 
onbekenden niet zichtbaar.

•	 	 Bestrating Plein 1944 onacceptabel 
(bestrating wordt momenteel vervangen).

•	 	30-kilometerzone in heel het centrum.
•	 	 Drie bedrijven die etenswaar bezorgen 

met scooters belemmeren de stoep.
•	 	 Op verschillende plaatsen op Plein 1944 

zijn de blindengeleidenlijnen versperd door 
auto’s. Op de hoek van de Broerstraat/Plein 
1944 staat op de blindengeleidenlijn een 
kraam van Song Do. De gemeente moet 
regelen dat de blindengeleidelijn gebruikt 
kan worden waar hij voor bedoeld is. 

•	 	 Terrasuitstallingen die te breed worden 
geplaatst.

•	 	Kapotte vuilcontainers.

VAsTHOUDEN 
EN DOORBIJTEN

wim Erkeland

maart 2016
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Fietsparkeren
Het grootste hoofdpijndossier, zoals al 
eerder genoemd, is het fietsparkeren. Wim 
blijft daar op drukken. Het heeft lang stil 
gelegen vanuit de gemeente vanwege de 
concentratie op de grote fietsparkeergarages 
onder Plein 1944 en onder Doornroosje. 
Maar daarmee zijn we er nog niet volgens 
de voorzitter. Volgens hem is het vrij simpel. 
Op alle toegangswegen van het centrum 
dienen goede fietsparkeergelegenheden te 
komen in de vorm van hekken en stallingen. 
Daarnaast dient Bureau Handhaving beter 
zijn best te doen met het weghalen en 
verplaatsen van fietsen die ten onrechte 
ergens geplaatst worden. Volgens zeggen 
wil hij nog wel eens eigenhandig een fietsje 
verplaatsen als hij vroeg uit de veren is en 
met fototoestel gewapend door de stad 
‘zwerft’. Dat fototoestel is handig om 
bepaalde onhoudbare verkeerssituaties 
vast te leggen en richting gemeente als 
bewijsmateriaal te gebruiken. 

Nieuw lid gezocht
De reden dat de werkgroep zich meer 
zichtbaar wil maken via Mariken is dat 
het een club blijft voor en door bewoners 

en ze de input van de centrumbewoners 
nodig hebben. Hoe meer ogen hoe beter. 
Daarnaast zijn ze ook op zoek naar een nieuw 
werkgroeplid, dat dan ook meteen lid is van het 
bewonersplatform. Gezien de samenstelling 
van de werkgroep en de verdeling over het 
centrum zou het mooi zijn als dat iemand uit de 
Benedenstad is, maar dat is zeker geen must. 
Belangrijk is dat degene enthousiast is en 
affiniteit met het onderwerp heeft. Daarnaast 
moet deze persoon volgens Wim een gezonde 
dosis uithoudingsvermogen hebben en tegen 
een stootje kunnen. Je praat immers wel met 
de gemeente…

Bourgondiër
Op de vraag of Wim buiten al zijn 
gemeenschapswerk nog wel tijd voor 
zichzelf heeft, geeft hij aan een echte 
bourgondiër te zijn. In tegenstelling tot wat 
zijn oude werkgever doet vermoeden, houdt 
hij van een goed glas wijn en dito eten. Hij 
is dus regelmatig te vinden in de diverse 
eetgelegenheden in het centrum. 

We ronden het gesprek af. Ik help Wim 
in zijn jas. Ik neem afscheid van een brok 
volharding en wens hem succes met de 
lopende zaken.

Heb je interesse in deelname aan de 
werkgroep? Mail naar erkeland@chello.nl. 

Tekst: Manja van der Kraan

Foto vrachtwagen: Wim Erkeland

Foto Wim Erkeland: Gerie Sandmann

Dikke huid
In de loop der jaren heb ik al heel wat mee-
gemaakt. Af en toe komt een zaak voorbij 
die opvalt omdat het nieuw is: een be-
roving door een dief op een hooverbord 
of segway, sexting op Instagram, een 
Facebookidentiteit hacken. ‘Oude mis-
drijven’ blijven: diefstal van een fiets, een 
mishandeling, burenruzie, een aanrijding, 
drugs dealen. Werk genoeg. 
In al die jaren ben ik ook een paar keer zelf 
het slachtoffer geweest: aanrijding, fiets ge-
stolen, poging woninginbraak. Dan sta je 
even aan de andere kant. 
Als wijkagent heb ik ook veel gesprekken. 
Soms wijs ik iemand terecht en is men 
boos. Meestal boos op de politie, de re-
gels. Soms komt het besef dat het vooral 
aan het eigen gedrag ligt. Men wordt wel 
eens boos en moppert wat. Schelden ook 
wel en een enkele keer gaat men over de 
schreef. Verbaal of fysiek geweld hoort bij 
mijn werk. Door de ervaring en trainingen 
heb ik geleerd ermee om te gaan. 
In het centrum van Nijmegen heb ik ook 
veel te maken met mensen die aan de zelf-
kant van de maatschappij leven. Zo heet dat 
dan. De meesten van hen hebben ook een 
dikke huid. Toch heeft de rechter onlangs 
een vonnis uitgesproken. Ik krijg 150 euro 
schadevergoeding omdat iemand het op de 
man speelde. Hij beledigde mij en anderen 
zodanig, dat ik besloot om voor het eerst in 
mijn carrière aangifte te doen als politieman, 
wijkagent. Ik kreeg verwijten dat mijn werk 
erger was dan dat van de beulen die in de 
oorlog de joden vergast hadden. Dat vond ik 
te gortig en de rechter ook. Hij legde ook een 
straf op naast de schadevergoeding. Als ik 
deze beur dan schenk ik deze aan een goed 
doel: de www.fieldworkfoundation.nl. 

William Nijland, 
Wijkagent Nijmegen-Centrum

E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

william Nijland (Foto: gerie Sandmann)

Vrachtwagen in de Derde walstraat

BEWONERSPLATFORM 
VOOR CENTRUM EN 
BENEDENSTAD ZOEKT 
NIEUW WERKGROEPLID
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��Waar zijn jullie geboren?
  Famke:’In het ziekenhuis in Nijmegen 

maar allebei opgegroeid hier op de Van 
Berchenstraat in het centrum.’

�Hoe vinden jullie Nijmegen-Centrum? 
  Famke:’Leuk, we hebben een groot 

dakterras en alles is lekker dichtbij. Er zijn 
veel speeltuinen in de stad en voor ons is 
er een in het Kronenburgerpark.’

�met wie wonen jullie in huis?
  Famke:’Met pappa en mamma en kat Boris, 

de pleegkat van de overbuurman.’

��op welke school en in welke klas zitten 
jullie?

  Famke:’We zitten in groep 4 en 6 van 
de Petrus Canisiusschool naast de St. 
Stevenstoren.’

��Wat vind je het leukst aan je broertje?
  Famke:’Dat hij meestel wel aardig is en 

altijd lacht.’

�Wat vind je het leukst aan je zusje? 
  Jelmer:’Dat ze vaak lief is en helpt met 

school en dingen in elkaar zetten.’

Hebben jullie hobby’s?
  Famke: ‘Ik zit op voetbal en maak graag 

strips. Laatst heb ik er nog een voor 
pappa’s verjaardag gemaakt.’ 

  Jelmer: ‘Ik zit ook op voetbal en maak graag 
(veel) foto’s, vooral op vakantie.’ 

  Famke: ‘Ik zit ook nog in een hip-hopklasje. 
In juni hebben we een voorstelling in de 
Stadsschouwburg.’ 

�lezen jullie wel eens?
  Famke:’We lezen veel. Nu ben ik bezig met 

De vier van Westwijk. Ik heb net het boek 
Mijn irritante broertje en ik uit. Die heb ik 
aan Jelmer gegeven ;-)’

�als jullie een dier zouden zijn, wat 
zouden jullie dan kiezen?

  Famke: ‘Ik zou een kat willen zijn, lekker overal 
liggen en slapen en veel geknuffeld worden.’ 

 Jelmer: ‘Een hond.’

�Hebben jullie ook hartsvrienden?
  Famke: ‘Ik heb een hartsvriendin sinds 

groep 1: Phaedra. We hebben dezelfde 
mening en ik begrijp haar goed.’

OpgROEIEN IN 
NIJMEgEN-CENTRUM 

�Waar worden jullie heel blij van?
  Famke: ‘Als we iets gezelligs doen, zoals 

met de hele familie op de bank zitten.’
  Jelmer: ‘Met de familie wandelen over 

de Snelbinder en van de zomer lekker 
zwemmen in het meer dat daar komt.’

��Waar worden jullie boos of verdrietig van?
  Famke: ‘Als sommige kinderen andere 

kinderen pesten.’ 

�Wat is jullie favoriete vakantieland?
  Famke: ‘Kroatië, Frankrijk met de camper, 

maar ook Oostenrijk want daar komt 
mamma vandaan.’

��als jullie veel geld hadden, wat zouden 
jullie daarmee willen doen?

  Jelmer: ‘Een huis kopen met een groot hok 
voor konijnen.’ 

  Famke: ‘We zijn allebei aan het sparen voor 
een smartphone.’ 

�Wat is je lievelingseten?
  Jelmer: ‘Pizza, maar dan zonder vitamine. 

Dus met veel worst en kaas.’
 Famke: ‘Spaghetti Bolognese.’

Wat wil je later worden?
  Jelmer: ‘Dierenarts, als er maar geen 

mieren komen.’
  Famke: ‘Verzorger in een dierentuin met 

tijgers.’

  Wat is je grootste droom?
  Famke: ‘Dat ik mijn kamer schoon kan 

toveren.’

Jelmer (7) en Famke (9) Buwalda: 
 
‘gEzELLIg MET pAppA EN MAMMA 
Op DE BANk zITTEN’ 

strip gemaakt door Famke

Famke en Jelmer Buwalda
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Manon praat met veel warmte over de 
ouderen. Wat heeft ze een lieve, mooie, 
karaktervolle mensen ontmoet. Mensen met 
mooie verhalen over hun verleden en over 
het oude Nijmegen. ‘Ik voelde me heel prettig 
bij hen. Natuurlijk verschilde het van persoon 
tot persoon, maar iedereen was gastvrij en 
open. We mochten zomaar binnenkomen in 
hun leven. Dat ontroert me.’ Zij fotografeerde 
de ouderen, Frank Antonie van Alphen 
tekende hun verhalen op voor het boek dat 
nu verschijnt. De ouderen krijgen allemaal een 
exemplaar en een beperkt aantal komt in de 
boekhandel te liggen. Van 30 april tot en met 
22 mei is er een expositie in de Noordkapel 
van de Stevenskerk.

afscheid
Ook toen de foto’s voor het boek genomen 
waren, ging Manon af en toe nog terug 
naar Nieuw Doddendaal. Even een kopje 
thee drinken, even wat praatjes hier en daar 
maken. Dat is verleden tijd, het zorgcentrum 
is half februari definitief gesloten, de ouderen 
zijn verhuisd naar de nieuwbouw op het 
Margrietterrein in Nijmegen-Oost. Het is 
maar de vraag wie er terugkeren naar de 
(zorg)appartementen die misschien op de 
hoek Plein44-Bloemerstraat gerealiseerd 
worden. Die bouwplannen zijn nog steeds niet 
definitief. De dag voor de verhuizing liet Manon 
de ouderen vast wat beelden uit het boek zien. 
Op die afscheidsdag zondag 14 februari was 

er ook een tentoonstelling van zeven andere 
kunstenaars die de laatste weken van Nieuw 
Doddendaal als artists in residence tussen 
de ouderen werkten. De dag erna las Frank 
Antonie op de nieuwe locatie verhalen voor.  

Plotseling dicht
Manon kwam voor het eerst in Nieuw 
Doddendaal toen ze begin 2014 via de media 
hoorde over de plotselinge sluiting van het 
huis van ZZG Zorggroep. Alle (toen nog zo’n 
38) ouderen zouden zonder pardon moeten 
verhuizen, omdat het gebouw verouderd was. 
Net zoals vele andere stadsbewoners was 
ze verontwaardigd. De ouderen van wie de 
meesten hun hele leven in het centrum of de 
Benedenstad hebben gewoond, moesten aan 
het eind van hun leven ineens weg. Er kwamen 
allerlei acties die ervoor zorgden dat de 
ouderen niet op stel en sprong weg hoefden. 
Buurtbewoonster Manon liep in die tijd even 
het zorgcentrum binnen om haar betrokkenheid 
te tonen.

Vertrouwen opbouwen
Een half jaar later kreeg ze de opdracht van 
ZZG Zorggroep locatie Nieuw Doddendaal 
om een herinneringsboek te maken. Een 
prachtige opdracht. ‘Ik ben eerst vooral bij 
groepsactiviteiten geweest, bij de repetitie 
van het koor, het koffie drinken, een uitstapje. 
Ik wilde vertrouwen opbouwen. Na een 
tijdje gingen de mensen Frank en mij op hun 
kamer uitnodigen. Zo dichtbij ben je dan, bij 
sommigen was het al snel alsof ik daar al 
jaren over de vloer kwam.’ Dat is hoe Manon 
wil werken: niet in rap tempo foto’s schieten, 
maar de mensen echt goed zien. ‘Ik wil me 
verbonden voelen met mijn onderwerp. En dat 
was bij Nieuw Doddendaal overduidelijk zo.’   

Tekst: Lucy Holl   
Foto:  Manon Bruininga (www.manonbruininga.nl)

Fotograaf manon Bruininga krijgt veel mensen voor haar camera: politici, 
artiesten, kinderen, mensen die ze op reizen ontmoet. De afgelopen anderhalf 
jaar fotografeerde ze een bijzondere groep op een steenworp afstand van haar 
huis in het centrum: de ouderen van zorgcentrum Nieuw Doddendaal. eén dezer 
dagen verschijnt een prachtig herinneringsboek. ‘Beelden uit het geheugen’ is de 
titel.  
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Simon Stoltz groeide op in de Benedenstad van de jaren vijftig en zestig. Zijn 
vader had altijd werk en het gezin Stoltz woonde op een kleine, maar goede 
etage aan de Nieuwe markt 72. elders in de Benedenstad was het verpaupering 
en armoede troef. als Simon voor zijn oude huis staat, komen de herinneringen 
vanzelf naar boven.    

Simon kan zich nog helemaal voor de geest halen hoe hij over de Nieuwe Markt liep en de trap 
naar de eerste etage van nummer 72 opging. ‘Op marktdagen werd ik heel vroeg wakker en 
zag alle bedrijvigheid voor de deur. Ik hoor nog de varkens en koeien tekeer gaan als ze uit de 
veewagens getrokken en geslagen werden. Tegenover ons huis was de Veemarkt met de grote 
Veemarkthallen met poortgebouw Terminus erbij waar de hele dag gehandeld werd.’ Aan het eind 
van de marktdag gingen de veehandelaren verderop in de straat naar de kroeg voor een borrel of 
wat. Dat ging er ruig aan toe.
‘Moet je je voorstellen. Alle gebouwen die nu tussen de Nieuwe Markt en het spoor gebouwd 
zijn, waren er nog niet. Het was een lege markt met die hallen aan de ene kant. En tegen het 
spoor aan lag een papierfabriek. Tussen de Oude Haven en de Waalkade was een remise voor de 
trolleys en de stadsbussen, met daarachter een elektriciteitsfabriek. We speelden op de brede stoep 
langs de Nieuwe Markt en keken naar alles wat voorbij kwam.’

terug naar de stad
Simon Stoltz was de oudste van het gezin. Hij heeft twee broers en twee zussen. Simon werd 
in 1954 in de Regulierstraat geboren. Het gezin verhuisde een jaar later naar de Nieuwe Markt 

HRM-MANAgER sIMON sTOLTz:
‘NIJMEgEN Is ECHT MIJN THUIs’

72. Die woning was net wat groter met een 
huiskamer, keuken, tussenkamer en slaap-
kamer. ‘Toen wij aan de Nieuwe Markt 
woonden, waren er nog geen dames van 
lichte zeden. Die kwamen pas halverwege 
jaren zestig, het begon met twee dames uit 
het Arnhemse Spijkerkwartier. Halverwege 
onze straat was toen wij er woonden nog de 
Montessorikleuterschool. Waar die naam 
vandaan kwam, weet ik niet, want we zaten 
gewoon bij de nonnen.’ In 1963 besloten vader 
en moeder Stoltz uit het stadscentrum weg 
te gaan. Het gezin verhuisde naar de Haterse 
Hei. Dat beviel niet goed en na anderhalf jaar 
keerden ze alweer terug, nu naar een huis in 
de Stieltjesstraat aan de andere kant van het 
Kronenburgerpark.

Bier en suikerbrood
Maar terug naar de Nieuwe Markt. De gevel 
van nummer 72 staat er nog, al is de inde-
ling veranderd. Alles erachter is nieuw, wijst 
Simon, net als bij de meeste huizen in de 
straat. Naast het huis van de familie Stoltz zat 
een pakhuis, dat is nu bijna niet meer te zien. 
Het was het pakhuis van ome Piet met zijn 
gigantische berg rotzooi. Ome Piet handelde 
onder meer in lompen en oud ijzer. Hij zat al-
tijd buiten op een bankje en gaf de kinderen uit 
de buurt de opdracht om flesjes bier voor hem 
te halen. Die wisten niet beter en als ze geluk 
hadden, mochten ze wat wisselgeld houden. 
‘De mensen waren sterk op elkaar gericht, 
er was veel sociale controle maar ze zochten 
elkaar ook op en hielpen elkaar. Een andere 
buurman bakte vaak suikerbrood, dat was lek-
ker! Het ging hier allemaal op zijn Nimweegs. 
Toch praatten mijn broers en zussen en ik alle-
maal zonder accent. Ik weet niet waarom, dat 
was niet bewust, maar het was zo. Er woonden 
ook niet alleen Nijmegenaren om ons heen. De 
bovenbuurman was een oud-marineman uit 
Rotterdam.’ Simon Stoltz ging naar de lagere 
school aan de Koninginnelaan. Later zat hij bij 
de broeders aan de Stieltjesstraat.

allemaal in de drumband
‘Het katholieke geloof speelde nog een belang-
rijke rol natuurlijk, we kregen catechismusles. 
Ons gezin was niet uitgesproken kerkelijk. 
We hebben het wel geprobeerd, maar vonden 
de missen stierlijk vervelend. We hebben het 
opgegeven om elke week naar de kerk te gaan. 
Mijn moeder zag in bisschop Bekkers van Den 
Bosch begin jaren zestig eerst de grote veran-
deraar. Hij had moderne opvattingen, maar al 
met al veranderde er niet veel en ze hield er 
een belazerd gevoel aan over. Mijn vader was 

OpgEgROEID IN 
DE BENEDENsTAD

simon stoltz

maart 2016
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wel lang actief in de kleine St. Jacobskapel 
aan de Papengas, het prachtige gebouw uit de 
15e eeuw. En ik zat bij het jongerenkoor in de 
Carmelkerk.’
Alle kinderen van het gezin speelden boven-
dien in de Carmel Verkenners en Drumband. 
Simon zat er van zijn 8e tot zijn 22e jaar bij. 
‘Ik begon als tambour, in korte broek en knie-
kousen met groene flossen, en met een zwarte 
baret. Op een gegeven moment werd ik zelfs 
tambour-maître en instructeur van de trom-
melaars.’ Simon Stoltz heeft goede herinne-
ringen aan pastoor Kocks van de Doddendaal 
Parochie, die was de aalmoezenier van de 
Carmel Verkenners en Drumband. Kocks is 
beter bekend als de Vierdaagsepater: hij liep 
elk jaar in zijn Karmelietenpij de Vierdaagse. 
Iedereen kende hem en juichte hem toe. Op de 
Via Gladiola werd de aalmoezenier steevast 
begeleid door zijn trotse Carmel Drumband. 
Het maakte veel indruk op de jonge Simon. 
Hij is nog steeds in de ban van de muziek. 
‘Mijn broers en zussen spelen niet meer, ik 
treed regelmatig op als zanger met mijn gitaar 
bij Boscafé Merlijn, vlakbij Breedeweg.’

Verpaupering
In zijn jeugd was Simon met zijn vriendjes 
vaak op de Waalkade om te zien wat daar 
allemaal gebeurde bij de grote kranen die 
schepen losten. En ze trokken de Benedenstad 
in. Ze liepen door de Lange Hezelstraat, even 
kijken bij Drogisterij Schot, bij de kruide-
nierszaak van de familie Van Cromvoirt, bij 
Jamin en bij Bakkerij Geelen (‘behalve als ze 
roggebrood bakten, want dat stonk heel erg’). 
De Onderstad heette het toen, in tegenstelling 
tot de Bovenstad waar het bombardement 
veel verwoest had en waar de wederopbouw 
die jaren alle voorrang kreeg. De Onderstad 
verpauperde. Het gezin Stoltz had altijd geld 

voor eten en kleren. Vader werkte als voor-
man bij het Amerikaanse bedrijf AP Control 
aan de Fabrieksweg, een eind verderop 
onder het spoor door. Dat maakte onder meer 
carburateurs voor oliegestookte verwarmings-
systemen. ‘Maar er was veel armoede in de 
Onderstad, we kwamen veel slecht geklede 
mensen tegen die er niet gezond uitzagen. Het 
wemelde van de onbewoonbaar verklaarde of 
zwaar gestutte huizen, ik had daar kameraden 
wonen.’ 

Nijmegen is thuiskomen
Simon en zijn vrouw wonen nu in Malden. Ze 
lopen nog steeds graag door de Benedenstad. 
Ze willen hier best terug, het is leuk om in het 
centrum te wonen. ‘Ik vind het ook mooi zoals 
de Benedenstad is opgeknapt. Het oude stra-
tenpatroon is gebleven, de gevelstructuur is er 
nog.’ Simon werkt als interim hrm-manager en 
hrm-adviseur door het hele land. Veel eerder 
had hij een baan op het Blindeninstituut. ‘We 
gingen destijds in Grave wonen en verhuis-
den vervolgens naar Almere toen daar nog 
bijna niets was. Maar we wilden terug naar 
Nijmegen en kwamen in Lindenholt terecht. 
Dat was toch heel anders dan verwacht. 
Verhuizen naar het stadscentrum was moeilijk 
en we vonden een huis in Malden. Het is gek, 
ik voel in Malden meer binding met het stads-
centrum dan toen ik over het kanaal woonde. 

geboortehuis van simon stoltz aan de Nieuwe Markt

simon stoltz in cafe

simon (links vooraan) speelde jaren in de Carmel

Ik pak de bus en ben zo in de stad.’
Altijd is Simon N.E.C. blijven volgen. ‘Ik heb 
echt een Nijmegen-gevoel, ik weet niet wat dat 
is, het is moeilijk te omschrijven, maar het is 
het gevoel om echt thuis te komen. Er was veel 
armoede in de Onderstad toen ik er woonde 
als kind, maar toch was er een goede sfeer. We 
waren veel buiten en voelden ons echte jungs-
kes van de straat. Ik heb hier ook echt geleerd 
om voor mezelf op te komen. Het was heerlijk 
levendig in de buurt.’ 

Tekst: Lucy Holl    Foto’s 2016: Gerie Sandmann
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kronenburgerpark
Welkom voor mike

Na het onverwachte verlies van Joep, de 
Nederlandse Landgeitenbok, hebben we 
intussen Mike mogen verwelkomen. Een 
stoere bruine bok met prachtige horens. 
Hij begint zich al aardig thuis te voelen 
en is de verwekker van de lammetjes die 
Mette en Nora in het voorjaar verwachten. 
Ook de zwanen broeden alweer op een 
nest , de jonge zwaantjes worden in de 
tweede helft van februari verwacht.
De dierenverzorgers bereiden zich voor op 
de lente en op de jonge dieren. Zo wordt 

deze maand de weide geverticuteerd en 
wordt er gras ingezaaid. Dit fysiek zware 
werk wordt door de dierenverzorgers 
met plezier voorbereid en uitgevoerd. 
Daarnaast worden de dieren ook iedere 
dag gevoerd, zorgvuldig bekeken op 
mogelijke kwalen of gebreken. Zo worden 
de dieren gezond gehouden.

Om ons gezellige team te versterken 
zoeken wij een vrijwilliger voor het 
dagelijkse werk. Waar wij ook naar op 
zoek zijn is iemand die zich in wil zetten 
voor al het denkwerk rond onze dieren. 
Iemand die bijvoorbeeld de inentingen 
bijhoudt, het ontluizen en ontwormen, het 

verzorgen van de hoefjes, de gebitten in de 
gaten houdt. Wij hebben ook een vrij grote 
pluimveepopulatie, pauwen en kippen, die 
weer een specifieke verzorging vereist. 
In bedrijfsleventaal zijn wij op zoek naar 
iemand voor Research en Development, 
iemand die pro-actief wil denken, iemand 
die geïnteresseerd is in dieren. Wat precies 
de bedoeling is, zal duidelijker worden in 
een persoonlijk gesprek. Voor informatie 
of een afspraak kunt u bellen naar Joke 
van Onna, 06 30 73 14 81. Kortom, in de 
lente hopen wij ook nieuwe vrijwilligers te 
verwelkomen. 

Tekst: Joka van Onna    Foto: Gerie Sandmann

maart 2016
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AkwALABOkA
Deze titel een aantal malen achter elkaar lezend waant u zich 
wellicht in een Afrikaans land, waarin een voor ons vreemde taal 
wordt gesproken. Mariken helpt u uit de droom door eerst het 
woord Akwalaboka te ontleden. Akwa = water en boka = mond. 
Mondwater dus oftewel het water loopt u in de mond. Dat brengt je 
op het feit, wanneer het water je in de mond loopt… juist… eten en 
dan met een hoofdletter E. 

Nieuwsgierig Mariken brengt met de fotograaf Gerie een bezoek aan de 
man achter Akwalaboka, die al sinds jaar en dag woont aan de Lange 
Brouwerstraat en voor literair minnend Nijmegen beter bekend is onder 
de naam Leon Gommers. Leon is schrijver en heeft al vele titels op zijn 
naam staan, die bij de Bezige Bij verkrijgbaar zijn. Schiethak en lom-
melhaas, Het uurwerk van Floor, De ziel van de kakkerlak, allemaal het 
lezen waard. Achter deze schrijver schuilt echter meer, veel meer.

pAssIE
Hartelijk worden wij ontvangen in de keuken van Leon. Gekleed in een 
onberispelijke zwarte koksbuis schenkt hij ons een perfecte rode wijn 
in en tovert tegelijkertijd een bordje garnalen voor met een fluwelen 
smaak omgeven met heerlijke aubergines, klaargemaakt met maar liefst 
vier soorten sojasaus en knoflook en gember. Rondkijkend in de keuken, 
voel je tastbaar zijn liefde voor het echte eten. Kasten vol met kruiden 
uit alle werelddelen, prachtige keukenapparatuur, een grandioos fornuis, 
pannen in alle formaten en de Rolls-Royce onder de espressomachines 
uit Italië strijden hier om het hardst voor de aandacht. Leon ontpopt zich 
vervolgens als een boeiend verteller, hoe het zo gekomen is, dat hij met 
zijn grote passie het koken zijn geld verdient. Schrijver en kok verhou-
den zich als Yin en Yang.

wERELDzEEëN
Ooit gestart als kok op een grote zeezeiler, waar hij voor de upper ten 
maaltijden maakte en alle grote wereldzeeën heeft bevaren, heeft hij dit 
later als zetbaas op de klein Bruine Vloot op een Deense haringlogger 
ook gedaan. Een hard bestaan, dat hij jarenlang heeft volgehouden. Zijn 
dagen splitsten zich op in zogenaamde bellen, wat wil zeggen zes uur op 

en zes uur af. In de avond draaide je aan boord de bar, waar je qua om-
zet nog een beetje je winst uit kon halen. Dan naar bed en vroeg weer op 
voor ontbijt, dan een tukje, dan weer het diner en in de tussenliggende 
tijd aan de wal je inkopen doen. Alles vers en geen kant-en-klare rom-
mel, zoals veel mensen nu eten.

HET ECHTE kOkEN
Leon vertelt met veel liefde over 14e eeuwse stoofpotten, Romeinse 
kookkunst uit een ver verleden, Aziatische culinaire hoogstandjes en 
Hongaarse zuurkoolschotel met wild. Hij heeft vele oude en nieuwe kook-
boeken en zich grondig verdiept in het echte koken. De Thaise vissaus 
met haar specifieke smaak is bijvoorbeeld nog exact hetzelfde als die de 
Romeinen 2000 jaar geleden hebben ontwikkeld. Hij maakt de spaghetti 
Bolognese uit Italië zoals het hoort, met drie soorten vlees als een soort 
hachee, verrukkelijke Parmezaanse kaas en tagliatelle. Zes tot twaalf keer 
per jaar kookt Leon voor grote groepen mensen op afspraak. Anderhalf 
jaar geleden bestond er een groep zelfs uit 350 mensen voor een diner en 
buffet op z’n Romeins in het het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. 
De groep werd hier vergast op een maaltijd, die negen gerechten omvatte 
uit het oude Rome met vis, mosselen en kwarteltjes. Op de website van 
Akwalaboka.nl kunt u naar hartelust kijken wat er zich zoal op culinair 
gebied afspeelt in Nederland en waar Leon zijn inspiratie vandaan haalt.

BRIEVENBUsMAALTIJD
Heel bijzonder is dan nog de brievenbusmaaltijd van Leon. Elke 
maandag kookt hij voor een vast klantenbestand voor die week twee of 
drie maaltijden. Deze worden geseald en vacuüm verpakt in een zakje 
die je au-bain-marie kan verwarmen. Heel erg fijn voor mensen die 
een druk bestaan leiden en toch heerlijk en voedzaam willen eten op 
gezette tijden. Hij doet dit voor Nijmegen en klanten in Amsterdam, 
waar zijn partner werkt. Hij brengt de maaltijden in Nijmegen rond en 
zij in Amsterdam. Voor de maandag kan Leon nog een aantal klanten 
bijboeken. U bent nieuwsgierig geworden? Kijk op de website. Mailen 
kan naar info@akwalaboka.nl of bel Leon op 06 12 45 57 37.

Wij hebben in elk geval weer een bijzondere namiddag doorgebracht 
bij een niet-alledaagse Nijmegenaar. Achter elke voordeur schuilt een 
verhaal. Mariken wil deze verhalen graag met u delen. Heeft u ook zo’n 
bijzonder verhaal en gunt u ons een kijkje in uw keuken of uw woonka-
mer, laat het ons weten. 
Tekst: Anneke Arzbach     Foto's: Gerie Sandmann

keuken van Leon gommers Leon gommers aan het werk in zijn keuken



16

De afgelopen maanden is er als proef elke zondag de moge-
lijkheid geweest voor de ondernemers in het centrum om 
open te zijn. mariken vroeg zich af, hoe deze veel ruimere 
mogelijkheid is bevallen bij bezoekers, bewoners en onder-
nemers. 

Hier en daar is geïnformeerd bij de kleine zelfstandigen, de grootgrut-
ters, de bewoners en de horeca. Evenals een aantal jaren geleden is 
het voor de kleine zelfstandige vaak lastig om zeven dagen in de week 
open te zijn. Je bent niet verplicht om open te gaan en dus kiezen velen 
er toch voor om één of twee zondagen open te zijn. Anders hebben zij 
immers zelf geen enkele vrije dag. In de Hezelstraten zie je steeds vaker 
dat er een verschuiving plaatsvindt naar openingstijden in het weekend 
en kom je maandag of zelfs dinsdag aan een dichte deur. Niet goed is 
de mening van de die hards. Of je moet allemaal open gaan of allemaal 
sluiten. Feitelijk doen de winkels in de kern van het centrum allemaal 
mee aan de koopzondag en in de randstraten minder. Er zijn op de zon-
dagen veel kijkers en geen kopers te bespeuren. Enkele winkels, zoals 
de Primark, trekken wel veel extra klanten. 

StaDteN
Winkelen is meer stadten geworden met als grote winnaar de horeca. 
Steeds meer wordt winkelen het beleven van een dagje uit. Je gaat een 
winkel in om te kijken wat er zoal in een kledingzaak te koop is. Je past 
het en vervolgens shop je op internet verder om het snel en veelal goed-
koper in huis te krijgen. Dit geldt ook voor witgoed en computers. Even 
checken in de winkel hoe de laptop eruit ziet, wat de mogelijkheden 

kooPZoNDaGeN CeNtrum
zijn en vervolgens bestel je hem bij de goedkoopste aanbieder. Na het 
kijkshoppen pak je een brunchje mee of een lekker dinertje. Het aantal 
winkels waar je beide kan doen, is spectaculair gestegen. Koffie en een 
broodje in een kledingzaak, waar je ook nog je haar kan laten knippen 
en je nagels kan laten stylen zijn geen uitzondering meer. Ook is er een 
lichte stijging te bemerken van het aantal bezoekers uit Duitsland en van 
mensen die een dagje uit gaan naar Nijmegen met de trein. Deze laatsten 
komen ook voor cultuur en/of cultuurhistorie. Omdat de winkels open 
zijn, zorgt het voor deze specifieke groep wel voor een gezelligere sfeer. 

extra toeStroom
Als straks na de Pasen weer vaker evenementen gepland staan in het 
weekend, verhoogt dit de toestroom naar het centrum en zullen de 
koopzondagen succesvoller zijn dan de eerste maanden van het jaar, is 
de verwachting van de ondernemers. Voor de bewoners speelt er vooral 
ergernis over het parkeren buiten de parkeergarages en het betaald 
parkeren op de zondagen voor de bezoekers van de bewoners van de 
binnenstad. Voor hen is het zaak dat je met je vergunning een plekje 
hebt gevonden om te parkeren, want er wordt overal op slimme plekjes 
rondom het centrum illegaal geparkeerd. Bureau Toezicht kan niet over-
al tegelijk zijn, dus nemen veel mensen toch het risico. 
Het is nog niet helemaal duidelijk of de gemeente het besluit heeft 
genomen zelf deze permanente koopzondagen te evalueren. Voorlopig 
gaat de proef dus gewoon door en gaat het centrum door op weg naar 
een 24-uurseconomie. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Broerstraat
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Genieten

En daar is hij dan, een kerngezonde nieuwe 
Nijmegenaar. Hij is netjes, binnen drie dagen, 
door de kersverse vader, aangegeven bij de ge-
meente. 
Zo’n aangifte is toch wel even iets anders dan 
het ophalen van een paspoort, rijbewijs of  uit-
treksel bij de Stadswinkel.  De aangifte werd 
zelfs door het personeel vastgelegd op de foto, 
een mooie herinnering voor ons. En ‘Papa’ ging 

met een mooi welkomspakketje in een tasje 
weer terug naar huis. 
Bijzonder leuk vond ik het -ja ik mocht het pak-
ketje op het kraambed uitpakken- om het slab-
bertje met het Altijd-Nijmegenlogo te ontdek-
ken voor deze kleine Nijmegenaar.
Ook vonden we een week na de geboorte een 
kaartje van de burgemeester in de bus. Een 
kaartje dat ik meerdere malen staand op kasten, 
geplakt op deuren of hangend aan een touw 
heb gezien bij anderen. En nu hebben wij er ook 
een. Hartstikke leuk, net als die andere verras-
singen die ik eerder al op Facebook na een ge-
boorte voorbij zag komen. Zoals kleine baby’s 
in een mini NEC-shirt. Ook wij hebben hét shirt 
al meerdere malen - gelukkig in verschillende 
maten- dankbaar als kraamcadeau in ontvangst 
mogen nemen. En onze kleine supporter heeft 
ze al met een grote glimlach op gedragen.
Inmiddels ben ik al enkele keren met wandel-

wagen en de kleine wezen wandelen in het 
centrum. Met die wagen neem ik andere routes 
dan vroeger. Bij de Marikenstraat moet ik even 
het hellinkje af in plaats van sneller met de trap. 
Ook bij de LUX kom ik wat minder gemakkelijk, 
even omlopen. Maar dat maakt allemaal niet 
uit, wat meer meters buiten om te showen met 
ons kleintje.
Dit is dan ook meteen weer de laatste column 
over onze kleine man. De volgende keer verhaal 
ik weer over wat ik meemaak als ondernemer 
en bezoeker in het centrum. Maar een beetje 
moedertrots mocht, vond ik, niet ontbreken in 
mijn eerste column na mijn bevallingsverlof. 
En natuurlijk blijf ik ook met de ogen van de 
nieuwe kleine Nijmegenaar naar het centrum 
kijken. Waar gaat hij in de binnenstad ook van 
genieten?

Bregje Jaspers

Waalkade

Het begin van de aanpak van de oostelijke Waalkade 
is dus gerealiseerd. In de Lindenberghaven liggen 
alweer meer authentieke klassieke vaartuigjes 
die het aanzien van de haven aantrekkelijker 
maken voor de passanten. Helaas is de realisatie 
van de bouw van de Bastei behoorlijk vooruit 
geschoven en wordt dit pas april 2017. Dit 
komt door de archeologische opgravingen, 
die er zijn gedaan. Belangrijk, maar tijdrovend 
werk, om ons ondergrondse cultureel erfgoed 
voor het nageslacht goed in kaart te brengen. 

aaNtrekkeliJker
De komende tijd wordt nog groen aangeplant 
op de balkons van de Veerpoorttrappen om de 
groene verbinding tussen de Waalkade en het 
Valkhofkwartier nog aantrekkelijker te maken. 
Inmiddels wordt ook de laatste hand gelegd aan 
de kade bij de Lindenberghaven. Aan de kade 
is een vaste vlonder bevestigd die toegankelijk 
is voor wandelaars. De parkeerplaatsen zijn in 
de lengte gelegd, waardoor er meer ruimte is 
ontstaan. In het eerste kwartaal van volgend 
jaar wordt de haven zelf verbouwd, zodat er nog 
meer historische schepen kunnen aanleggen. 
De bestaande steiger wordt verplaatst en er 
wordt een tweede steiger gebouwd. In het 
voorjaar worden bij de Lindenberghaven nog 
bomen geplant en nieuwe verlichting geplaatst.
Het wachten is nu nog op de herinrichting 
van de Waalkade tussen Veerpoorttrappen 
en Grotestraat. Voor dit deel worden plannen 
gemaakt in het kader van het project Leve(n)
de Waalkade. Vooruitlopend op de nieuwe 

De nieuwe lift bij het groene Balkon

inrichting wil de gemeente op de Waalkade 
de ruimte geven aan tijdelijke initiatieven.  

GroeN SCeNario
Het college heeft de raad voorgesteld om het 
groene scenario te kiezen als uitgangspunt voor 
de verdere planuitwerking voor de Waalkade. Het 
groene scenario verdiende de voorkeur uit alle 
ingediende plannen. Bij aanvang van het traject 
afgelopen zomer was als randvoorwaarde gesteld 
dat er doorgaand gemotoriseerd (bus)verkeer en 
grootschalige evenementen mogelijk moesten 
blijven op de kade. De gemeenteraad heeft in 
januari ingestemd met het voorstel van het college. 
Nu wordt onderzocht hoe deze functies een plek 
kunnen krijgen, ofwel op de Waalkade ofwel 
elders in de stad. Daarnaast wordt gekeken hoe 
de Waalkade - met verkeer en evenementen - een 
groener karakter kan krijgen. De gemeenteraad 
zal een uiteindelijke keuze maken over de plannen 
voor de Waalkade. Om te zorgen dat er ook de 
komende tijd voldoende te beleven is op de 
Waalkade, is er dus ruimte voor bovenvermelde 
initiatieven. Er wordt voor de aanpak van de 
Waalkade 2,4 miljoen euro gereserveerd. 

NieuWJaarSDuik
De nieuwjaarsduik aan de Waalkade was ook dit jaar 
weer een groot succes en zal zeker de komende 
jaren een blijvertje worden. De ondernemers 
doen er alles aan om dit gebied aantrekkelijker 
te maken en te houden. Op Nijmegen Waalkade 
online kunt u zien wat er zo al te beleven valt.  

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann

Gestaag gaat de ontwikkeling van de Waalkade door. inmiddels is er een veel betere verbinding 
tussen kelfkensbos/Valkhofpark en de Waalkade. De afgelopen maanden is er een lift 
gerealiseerd bij het Groene Balkon. De lift overbrugt maar liefst een hoogteverschil van ruim 
tien meter en is 24 uur per dag openbaar toegankelijk. De Veerpoorttrappen zijn aangepast met 
nieuwe treden en tussenplateaus, waardoor je er prettiger loopt. 
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Nederlands luxe-automerk Spyker wilde 
in 1920 aantonen dat het beter was dan 
Rolls-Royce. Een auto van dit Britse merk 
had 24.000 kilometer non-stop afgelegd. 
Spyker verbeterde dat naar ruim 30.000 
kilometer. Daartoe reden vier chauffeurs 
een Spyker C4 onafgebroken op en neer 
tussen Nijmegen en Sittard.

Het model C4 was in 1920 net op de markt 
gekomen. De fabrikant was Trompenburg in 
Amsterdam. Spyker concurreerde met luxe 
merken als Rolls-Royce, Minerva uit België 
en Hispano Suiza uit Spanje/Zwitserland. De 
C4 kostte 15.000 gulden. Omgerekend naar 
de huidige geldwaarde is dat 105.000 euro.

De recordrit begon op zaterdag 27 november 
1920 bij Garage Moll aan de St. Annastraat. 
Op deze plek staan nu het Medisch Centrum 
Sint Anna en appartementen. Er is nog steeds 
een tankstation (van Esso). 
Bij normale weersomstandigheden reed de 
auto vier keer per etmaal op en neer tussen 
Nijmegen en Sittard (8 x 110 = 880 kilome-
ter). Buiten de bebouwde kom reed de auto 
maximaal 40 kilometer per uur. Binnen de 
bebouwde kom was de snelheid lager. Nadat 
er sneeuw was gevallen, ging de snelheid 
omlaag naar 20 kilometer per uur. In de nacht 
van 1 op 2 januari 1921 was de 30.000 kilo-
meter bereikt. Op zondag 2 januari werden 
auto en bemanning uitbundig ingehaald.

De lokale kranten De Gelderlander en 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant volgden de rit bijna dagelijks. 
Ook de landelijke pers deed verslag, onder 
andere het tijdschrift De Revue der Sporten, 
,,Officieel Orgaan van het Nederlandsch 
Olympisch Comité”. In het nummer van 5 
januari 1921 gingen de eerste zeven pagina’s 
over de Spykerrit. De voorpagina opende 
aldus:

Dit nummer zal in het teeken van den 
Spijker-rit staan. De Spijker-rit die op suc-
cesvolle wijze volbracht is! Was ook niet de 
aanvang succesvol? Want schuilde juist niet 
in den moed! waarmede men den rit begon, 
in het vertrouwen, dat Trompenburg in haar 
fabrikaat stelde, de grootste kracht? Daarvoor 
hoeden af.

Op pagina 2 begon de beschrijving van de 
intocht, met als kop Spijkerania:

KaleidoSCooP...
ZONDAGMORGEN. Nijmegen. Voor 
Garage Moll. Het regent. Menschen-
wriemeling. Parapluies. Men wacht. Waarop? 
Op den Spijker. Het regent. Va et vient van 
auto’s op den weg. Bij klaxon-kraai huivering 
door de menigte. Hij komt. Hij komt nog niet. 
Teleurstelling! Het regent. Tingelingeling — 
de stoomtram, die passeert. Toet-toet-toet — 
auto’s met belangstellenden, die arriveeren. 
Henri Wijnmalen in garage-poort, beidend 
en recipieerend, sans pipe. Fabius, de leider 
van den rit, ietwat nerveus buiten rond-drib-
belend. Het regent. Op gereserveerd terrein 
gereserveerde menschen. Buiten de lawaaiige 
drom. Straatjoggies gillen. Ouderen keuve-
len. Over wat? Natuurlijk over den Spijker. 
Het regent. De regen druipt in gulven van 
het garage-dak. Het water patst van hoed-
rand in nek. Toet-toet-toet — hij komt. Loos 
alarm! Stamp-voeten. Mopperen op Pluvius, 
den vermaledijde. Dan klaxon-krijsch van 
ver, heel ver. Daar is ie. Men rekt halzen. 
Men staat op teenen. De gesprekken worden 

even gestaakt. Het is echter de Rolls-Royce, 
waarin Mevrouw Wijnmalen met gasten den 
reus is tegemoet gereden. Teleurstelling! 
Men wacht weer. Het regent. Rooken. 
Pijpen. Siganders. Sigaretten. Siganders 
worden appel-flappen. Sigaretten votjes. O, 
Pluvius! O, Pluvius! En juist op dezen dag! 
Dan weer rilling door de toeschouwers. Hij 
komt. Er schort een auto-vox. Men spitst 
de ooren. Men staart in richting Mook. Een 
benzine-kar verschijnt. Kleine Spijker! 
Natte fotograaf er in. Bioscoopman. Alles 
klets! Het regent. Politie zet af en pruimt. 
Huldigers rangschikken binnen kransen. 
Zinnen op speeches. Tingelingeling — de 
stoomtram, die passeert. Men monstert de 
menigte. Hm! Hm! Kopstukken aanwezig! 
Commissarissen Trompenburg. Officials 
K. N. A. C.. Hoofdcontroleur Bakker. Pers. 
Spijker-bezitters. Aanstaande Spijker-
koopers. En altoos: het regent. Dan rijst de 
massa op uit de natte stemming. Er komt 
gedein. Men dringt naar voren. Politie zet 
niet af en pruimt. Daar klinkt in de verte 
de Spijker-klaxon. Nu is geen vergissing 
mogelijk. Hij is ‘t. Zwak gejuich stijgt op. En 
daar stuift ie aan. Tusschen kijkers-koppen 
door. Tusschen handwenken door. Daar puft 
ie z’n laatste puffen na den reuzen-tocht. De 
wagen is boordevol. Een der Brincken rijdt 
de kar. De andere chauffeurs staan achter 
hem. Staan? Ze dansen, de knapen. Ze dansen 
uit enthousiasme, in tevredenheid, dat de taak 
volbracht is. En voor op den motorkap tinten 
de kransen. Door de file van menschen rolt 
hij nader. Langzaam. Langzaam. Zoo — nu 
zwenkt hij het garage-plein op. Het regent. 
De politie pruimt. Zoo-doende stormt een 
ieder op den zege-wagen af. Eerst Wijnmalen. 
Dan Fabius. Dan wij allen. De Spijker staat 
nu stil. De chauffeurs dansen, en zingen, dat 
ie nooit verloren gaat. Shakehands. Bloemen. 
Kransen. Geen speeches. De politie pruimt. 
Er is geen gereserveerd terrein meer met 
gereserveerde menschen. Er bestaat geen 
afzetting meer. Chaos! Jan en alleman dringt 
om het rollend monster, dat nog leutig een 

VERGETEN VERLEDEN

Recordrit Spyker in 1920/1921
35½ dag onafgebroken rijden tussen Nijmegen en Sittard

spyker C4 heden ten dage  (Foto: A. Hazelaar)

maart 2016
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na-deuntje zingt. Père Hautekeet, de moeder, de baker, de min van den 
wagen glundert. Ze zitten d’r op. Nog steeds bloemen. Kieken. Kino. 
Dan deint de Spijker achteruit, dan voorwaarts, en zoo rolt hij de 
garage in. En het is een bloemen-wagen, die daar verdwijnt. De massa 
wil hem volgen. Plots is Hermandad in actie. Men duwt. Men stompt. 
Men overwint. Slechts uitverkorenen kunnen den reus van nabij 
bezichtigen. Daar staat ie dan. Slechts z’n neus is te zien. Bloemen. 
Alom Flora-kinderen. Buiten: regen, regen, regen. Wat let het? De 
Spijker heeft zijn reis volbracht. De massa verspreidt zich. Men keu-
velt. Natuurlijk over hem. De conversatie is één groote ijzerwinkel. 
Spijker, Spijker und kein Ende.

de filM-rit
Nauwelijks was de Spijker in de garage Moll ondergebracht, of de 
directeuren dezer inrichting, de heeren Moll en Van Ogten, sloten 
ons op in den kelder van het gebouw. Zulks was geen onvriende-
lijkheid, al lag daar, in dien kelder, ook geen wijn om te bezichtigen 
en te proeven. Doch er tikte een film-apparaat, en zoowaar reden de 
toeschouwers den Spijker-filmrit. De start! De Mooksche baan! Venlo! 
Sittard! In een vloek, die wij niet vloekten, en een zucht leefden wij 
het evenement mee. De Spijker kan wel snel zijn, maar hier werd hij 
geklopt. De dertig-duizend in ’n paar minuten. Formidabel! (...)

Hoe MeN reed
De Spijker-rit begon 27 Nov. jl. des middags 12 uur. De reusachtige 
prestatie eindigde in den nacht van 1 op 2 Jan. en wel om 12 uur 50. 
Toen zaten de 30.000 KM. er op. Men heeft dus 35½ etmaal gereden. 
In dien tijd legde men af een afstand gelijk aan 3/4 van den omtrek 
der aarde, gelijk aan den meridiaan van Madrid. Als gemiddelde was 
vastgesteld een snelheid van 40 KM. per uur. Door tegenwerking 
van verschillenden aard, zooals mist, sneeuw enz. haalde men een 
moyenne van 35 KM. per uur. Over dit kolossaal traject een brillante 
verrichting!

reParatieS
Men weet het. Onafgebroken heeft de Spijker-motor in die 35½ 
etmaal niet mogen snorren. Men moest eenige malen stoppen. Dit 
gold natuurlijk niet bij het verwisselen van banden. De weg, de route 
Nijmegen-Sittard, was slecht. Men had vooral van keislag te lijden. 
Zoodoende sprongen twee banden. Zoodoende moest men 21 banden 

verwisselen. Het stilstaan van den motor hield wèl verband met het 
breken van eenige klepveeren. Men monteerde 13 nieuwe onder-
deelen van dien aard. Bij dit oponthoud bracht men tevens een nieuwe 
magneet aan, twee versche bougies en keek men eveneens tweemaal 
de benzine-zeef na. Dit wil bij zulk een enormen rit weinig, ja niets 
zeggen. Want weet men, hoeveel de reparatie-kosten bedroegen? 
Schrik niet, lezer! Niet meer dan het luttel bedrag van ƒ 13.— ! Maar 
daarvoor reed men ook bijkans den aardbol om. Dertien pop! Sceptici, 
aambeiprofessoren — zie vorig nummer! — het is te geef. (...)
leo laUer

RoLLS-RoyCE VAN HET CoNTiNENT
De Spyker C4 haalde nog meer records, onder andere het ‘double 
twelve’-hour-record op de Brooklands-renbaan in Engeland (21 en 22 
juli 1922). Chauffeur Edge legde in totaal 2.867 kilometer af met een 
gemiddelde snelheid van 119,5 kilometer per uur. 
Door al deze prestaties noemden de Britten Spyker de Rolls-Royce 
van het continent. Ondanks zijn kwaliteit werd de C4, toen het enige 
model van Spyker, slecht verkocht: in vijf jaar tijd ongeveer 150 
exemplaren. In 1925 sloot Spyker definitief de deuren. Het faillisse-
ment werd een jaar later uitgesproken.

De in de tekst genoemde film is te vinden op de website in.beelden-
geluid.nl. Gebruik als zoekterm Nijmegen, dan vindt u ook andere 
fraaie filmpjes. Ook het Regionaal Archief Nijmegen heeft het filmpje: 
studiezaal.nijmegen.nl. Gebruik als zoekterm spijker.

N.B. De officiële naam van de auto’s was Spyker. De fabriek was 
gesticht door de gebroeders Spijker. 

Samenstelling: René van Berlo.

Chauffeurs van de rit uit 1920/1921 en hun spyker  
Vlnr. wintering, sändkers en de broers Brinck

De spyker C4 met belangstellenden voor garage Moll
(Foto: Regionaal Archief Nijmegen)
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Onderscheiding Blauwe steen voor Els stouthamer

Stadscentrumbewoonster en horecaondernemer els Stouthamer kreeg onlangs de Blauwe 
Steen van Vereniging Centrum ondernemers Nijmegen. Die onderscheiding is bedoeld voor 
mensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. els valt helemaal in die 
categorie met al haar inzet voor onder meer de ouderen in ons stadscentrum en de Benedenstad. 

Zo’n onderscheiding vraagt om een interview. We spreken af in de compleet verbouwde Brasserie 
Massink bij de Jan Massinkhal. Els Stouthamer en haar zoon Jeroen zwaaien hier de scepter. Els is 
één en al bedrijvigheid. Even nog een handtekening zetten op de bon van een leverancier die net 
een lading frisdrank heeft afgeleverd. En een telefoontje afhandelen van iemand die een offerte voor 
een lunch wil. En nog even boven naar een vergaderzaal om te helpen met de aansluiting van een 
projector. Zo, nu kan ze gaan zitten. ‘Mooi geworden hier, hè?’ 

meegelokt
Door alle verbouwingsdrukte had Els Stouthamer eigenlijk geen tijd om naar de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van Vereniging Centrum Ondernemers te gaan. Maar collega-ondernemer Ger Leenders uit de 
Hertogstraat wist haar mee te ‘lokken’. Tijdens die Nieuwjaarsbijeenkomst werd de Blauwe Steen 
uitgereikt. Els wist van niks. Ze luisterde naar het praatje waarin langzamerhand onthuld werd wie 
onderscheiding zou krijgen. Ineens besefte ze dat het over háár ging. Ze voelt zich zeer vereerd. ‘Of ik 
de prijs verdiend heb? Tsja, ik doe wel een en ander voor het stadscentrum. Da’s waar.’

levendige woonplek
Els Stouthamer woont sinds een jaar of dertien tegenover Museum Het Valkhof. ‘Als de kinderen 
groot zijn, verhuizen we terug van Malden naar Nijmegen, zeiden mijn man en ik altijd tegen elkaar. 
Dus dat hebben we gedaan. Ik woon hier geweldig, ik ga de bruggen of singels niet meer over. Je 
loopt even eruit voor een boodschap of een terrasje. Die levendigheid trekt me.’

Els woonde goed en wel aan Kelfkensbos, toen 
iemand van Tandem aanbelde. Die nodigde de 
buurtbewoners van het Bataafs Kwartier uit voor 
een koffieochtend. Tenminste, dat dacht Els, 
maar het bleek meteen om de oprichting van een 
buurtvereniging te gaan. Ze wilde haar steentje 
bijdragen en werd secretaris.
‘We hebben samen van alles georganiseerd, 
van buurtbarbecues en borrels tot een Bataafse 
Preuverij op de St. Josephhof. We zorgden 
bijvoorbeeld ook dat de Vierdaagseroute via de 
Hertogstraat ging lopen.’ Els wil banden smeden 
tussen mensen. ‘De buurtvereniging heeft heel 
wat in beweging gebracht. We wonen toch in 
een bijzondere wijk, met relatief weinig gezinnen 
en veel verloop.’  
Vervolgens werd Els ook actief binnen de 
Federatie Ringstraten Nijmegen die bezig 
was met onder meer de herinrichting van de 
Ringstraten, de aankleding en de bewegwijzering. 
‘Je ziet mensen nu nog lopen met de speciale 
Ringstratentassen die we lieten ontwerpen. In 
de Ringstraten zitten de leuke kleine zaken van 
Nijmegen. Daar voel ik me als kleine ondernemer 
sterk mee verbonden.’

leuke reacties
Een jaar of vijf geleden startte dit blad Mariken. 
En natuurlijk stapte Els vol enthousiasme in de 
redactie. Het is zo mooi om mensen te vertellen 
wat er allemaal gebeurt in ons stadscentrum. Els 
heeft met haar zoon Jeroen ook de bezorging 
op zich genomen. ‘Als ik het nieuwe nummer 
bezorg, krijg ik altijd veel leuke reacties.’ 
Overal waar Els komt, gaat ze aan de slag. Zo 
hoorde ze ook over Stichting Benedenstad 
die van alles doet voor de oude stad en haar 
bewoners. ‘Ik ontmoette via de stichting veel 
ouderen en ontdekte dat leuke dingen doen 
voor hen helemaal niet vanzelfsprekend is. Hoe 
kunnen we hen een leuke dag bezorgen, dacht 
ik.’ Dat was het begin van vele dagjes uit met de 
Zonnetrein naar plekken als kasteel Doornenburg 
en Wijnfort Lent. Ze schrijft allerlei fondsen aan 
om maar meer projecten te kunnen doen. Voor 
ouderen uit de Benedenstad, maar ook uit andere 
wijken. ‘Het is zo’n dankbaar vrijwilligerswerk. 
Diep in mijn hart zou ik hier het liefste mijn werk 
van willen maken. Mensen genieten geweldig 
van een simpel uitje.’ En dan is er natuurlijk nog 
de buurttuin-in-oprichting achter buurtcentrum ’t 
Oude Weeshuis. ‘De aanleg start 1 maart. Die 
tuin komt er.’ Ze ziet de ouderen al gezellig op 
een bankje in de zon zitten… 
 

Tekst: Lucy Holl    Foto: Ger Neijenhuyzen

Els stouthamer neemt de  Blauwe steen in ontvangst

‘NIETs MOOIERs 
DAN ONzE OUDEREN  
EEN FIJNE DAg TE BEzORgEN’

maart 2016
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Geen wereld zonder BN’ers 

Ze zitten aan tafel bij een populair praatpro-
gramma op televisie. Ze praten en lachen 
met andere tafelgasten mee en drinken hun 
glazen leeg. Maar de reden waarom zij uitge-
nodigd zijn, is een door de goede-doelen-or-
ganisaties gesubsidieerde reis naar verre 
oorden waar kinderarbeid is of vluchtelingen 
aanspoelen. Ze hebben foto’s of filmpjes die 
dat in beeld brengen. Omringd door net ge-
redde opvarenden van een gammele boot of 
een dozijn ondervoede kinderen met blote 
voeten. Soms hebben zij iemand meegeno-
men. Een vluchteling in het publiek. De pre-
sentator, die net als andere gasten zijn best 
doet om in zijn gezicht verdriet en empathie 
uit te stralen, wil er zo snel mogelijk een einde 
aan maken en het onderwerp afsluiten. ‘We 
gaan naar een vrolijk onderwerp dames en 
heren!’ Hij moet ervoor zorgen dat de kijkers 
niet wegzappen.
Zo staan de BN’ers die een tijdje niet in beeld 
waren weer in de belangstelling. Op de soci-
ale media krijgen zij lovende complimenten 
voor hun optreden. Zo houdt de ellende in de 
wereld het fenomeen BN’er in stand. 
In de sauna van het zwembad waar ik zo nu 
en dan ben, zaten twee oudere mannen op te 
scheppen. De een, bijna 80, over zijn conditie. 
De ander over zijn heldendaden als marinier 
in Nederlands-Indië. Een oudere mevrouw 
veranderde het onderwerp. ‘Ik ben net naar 
de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeen-
te Heumen over de opvang van twintig sta-
tushouders geweest. Leuk dat we hier de 
vluchtelingen opvangen.’ Toen werd het stil 
in de sauna.  Ik had gehoopt dat iedereen zou 
meedenken met deze mevrouw over hoe de 
vluchtelingen te helpen een sociaal netwerk 
op te bouwen om uiteindelijk een baan te 
vinden. Mijn vriend Paul huurt een kantoor-
gebouw waar hij laptops heeft geplaatst en 
waar dagelijks asielzoekers met een achter-
grond in de IT begeleid worden. Zijn vrouw 
geeft hen Nederlands. Zij denken erover na 
om zelf voor de huisvesting van deze vluch-
telingen te zorgen. 
Mijn vriend Frits verzamelt laptops voor 
vluchtelingen die in Nijmegen hun nieuwe 
leven starten.
Zowel Frits als Paul willen absoluut niet in de 
picture. Ze zijn mijn helden. 

Qader Shafiq

qader shafiq (Foto: jacqueline van den boom)

EERsTE sCHOp IN DE gROND VOOR 
sTADsTUIN ACHTER OUDE wEEsHUIs 
 
Het gaat gebeuren: dinsdag 1 maart gaat de 
eerste schop de grond in. De realisatie van 
de eerste fase van de aanleg van de nieu-
we stadstuin achter buurtcentrum ’t oude 
Weeshuis is een feit. We hebben nog niet 
het benodigde bedrag binnen om het totale 
plan in één keer te realiseren, maar in fases 
is de aanleg ook heel goed mogelijk. 
 
Momenteel zijn we met drie tuinbedrijven in 
onderhandeling over de inrichting en de daarbij 
behorende prijs. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was de beslissing nog niet genomen 
welk bedrijf de opdracht gaat uitvoeren. Op 1 
maart gaan we beginnen. Met de buren, Ge-
zondheidscentrum ‘t Weeshuis, zijn afspraken 
gemaakt om een poortje te maken tussen de 
tuinen. Deze verbindingspoort zorgt ervoor dat 
bezoekers en medewerkers van beide centra 
de stadstuin kunnen gebruiken. De opdracht 
om deze poort te maken ligt bij een smid, die 
een mooi smeedijzeren uitvoering maakt. 
 
Speeltoestellen 
Naast donaties in geld zijn we ook heel blij met 
donaties in de vorm van materialen. Zo hebben 
we een aantal speeltoestellen gekregen:  een 
wipwap, een wipkip en stenen paddenstoelen. 
Deze materialen zijn bestemd voor de kleine 
kinderen die met hun moeders en vaders ge-
bruik maken van het buurtcentrum. 
Ook bankjes mogen niet ontbreken in de nieu-
we tuin.  De bankjes die wij gekregen hebben 
passen mooi in ons plan. Ze worden verankerd 
in de grond, zodat er niets mee kan gebeuren. 
Daarnaast komt er nog een robuuste afvalbak, 
zodat er geen rommel gaat zwerven. 
Vanuit verschillende fondsen, zoals Rabofonds 
en Stichting Uleijn, hebben we al financiële 
steun ontvangen. Maar we zijn er nog niet. 
Natuurlijk willen we graag nog meer financiële 
bijdragen voor onze tuin krijgen. Komende tijd 
proberen we, voor de tweede fase, ook onder-
nemers bij ons plan te betrekken.    
 
uitnodiging 
We willen graag iedereen die zich betrokken 
voelt bij de nieuwe stadstuin uitnodigen om 

dinsdag 1 maart om 16.00 uur aanwezig te zijn. 
We hebben burgemeester Bruls uitgenodigd 
en hopen dat hij erbij kan zijn. Hoe dan ook; de  
schop gaat om 16.00 uur de grond in. 
 

zILVEREN wAALBRUgspELD VOOR 
CHRIsTEL kOkkE 
 
Burgemeester Bruls heeft net voor de kerst 
een Zilveren waalbrugspeld uitgereikt aan 
Christel kokke (77). Ze heeft deze onder-
scheiding gekregen voor al haar werk voor 
Stichting Benedenstad en buurtcentrum ‘t 
oude Weeshuis. 
 
Christel Kokke zet zich al vele jaren in als vrij-
williger bij ‘t Oude Weeshuis. Zij organiseert 
daar vele activiteiten, zoals bingomiddagen, 
gespreksgroepen, gymmiddagen en kookavon-
den voor ouderen en ze is barvrijwilliger bij 
evenementen. De afgelopen jaren is Stichting 
Benedenstad volop bezig met de ‘groene’ 
aankleding van het pleintje bij het buurthuis, 
een van haar grootste wensen. Door haar ini-
tiatief zijn er bloembakken geplaatst die zij zelf 
dagelijks water geeft. Ook zijn er bankjes en 
plantenbakken op het plein gekomen. Christel 
is constant bezig om mensen te informeren 
over de vorderingen van de stadstuin. Daar-
naast heeft zij vanuit de activiteitencommissie 
de beweegtuin mee gerealiseerd. Deze plek 
aan de Oude Haven met beweegtoestellen is 
zeer succesvol. Christel Kokke organiseert met 
anderen ook uitstapjes voor ouderen, bijvoor-
beeld via de Zonnebloem of met de zonnetrein. 
Met haar tomeloze inzet is zij steeds weer in 
staat anderen te enthousiasmeren. 

Tekst: Els Stouthamer    Foto: Theo van Zwam

 sTICHTINgBENEDENsTAD
NIJMEgEN

Christel kokke ontvangt waalbrugspeld
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tóch meer evenementen op klein mariënburg en misschien tóch 
doorgaand verkeer op de Waalkade. Dit nieuws leek in strijd met 
de uitspraken van wethouder Binnenstad Ben van Hees in de 
vorige Mariken.

KLEIN MARIëNBURG
In dat nummer stond een interview met Van Hees. Belangrijk 
gespreksonderwerp waren de toenemende horeca en de daaraan 
verbonden overlast. Speciale aandacht was er voor Klein Mariënburg, in 
de wandeling vaak Faberplein genoemd, naar het eerste en belangrijkste 
café op dit plein. 
‘Het is buiten de Vierdaagse géén evenementenplein’, vertelde Van 
Hees. ‘Terrassen zijn er beperkt toegestaan, het mag geen terrasplein 
worden. Er wonen daar teveel mensen omheen.’

Groot was de verbazing toen het collega van B en W enkele weken later 
besloot dat Klein Mariënburg weldegelijk een evenementenplein wordt. 
Dus toog Mariken opnieuw naar de wethouder en vroeg om uitleg.
‘Ik had het niet helemaal goed’, antwoordt Van Hees. ‘Klein Mariënburg 
stond niet in de Beleidsregels geluid bij evenementen in de open 
lucht. Dan mag je één dag per jaar een evenement met versterkt 
geluid organiseren. Er waren echter al negen dagen met versterkt 
geluid: zeven tijdens de Vierdaagse en twee tijdens Koningsnacht 
en -dag. Hiervoor werd altijd een ontheffing gegeven. Het plein 
stond wel in de evenementenbeleid van de gemeente als belangrijke 
evenementenlocatie. Nu komen er vier dagen bij: twee maal twee of 
vier maal één. That’s it. Vergeleken met andere plaatsen in het centrum 
valt dat mee. Op de Grote Markt mag op 25 dagen een evenement met 
versterkt geluid zijn, op Plein 1944 52, Kelfkensbos 26, Mariënburgplein 
22 en Koningstraat 23. Er moet wel goed overleg zijn tussen horeca en 
bewoners. Er zijn nu goede afspraken.’

wETHOUDER sCHEpT 
DUIDELIJkHEID

Ben van Hees

WAALKADE 
Ook Van Hees’ uitspraken over de Waalkade bleken tot misverstanden 
te leiden. Hij leek te suggereren dat het college de keuze van de burgers 
voor de inrichting zou overnemen. In alle besproken alternatieven zou 
het doorgaand verkeer van de kade verdwijnen, maar dat bleek B en W 
niet te willen.

BEN VAN HEEs:  
‘Ik HAD HET NIET 
HELEMAAL gOED’

Van Hees: ‘We hebben een proces ingezet met de bevolking. Dat is 
fantastisch gegaan. In het begin heeft het college twee randvoorwaarden 
aangegeven: 1) er moet verkeer over de kade kunnen en 2) er moeten 
evenementen gehouden blijven worden. Maar ik moet toegeven dat die 
randvoorwaarden tijdens de inspraak niet altijd duidelijk zijn geweest. 
Er lagen drie ontwerpen. Er zijn 1700 reacties geweest. Het natuurlijke 
ontwerp heeft de voorkeur gekregen. De reactie van het college was: 
prachtig, we gaan ermee aan de slag.’
Maar met doorgaand verkeer. Van Hees: ‘Op de Waalkade zal altijd 
verkeer mogelijk moeten zijn, al was maar voor de hulpdiensten. Maar 
ook bedrijven moeten bereikbaar blijven, bijvoorbeeld in de Steenstraat.’
Wel of geen verkeer op de Waalkade staat niet op zichzelf. ‘Er zijn 
plannen voor het verkeersarm maken van de Ringstraten’, meldt Van 
Hees. ‘Wat je daar doet heeft gevolgen voor de rest van het centrum, 
ook voor de Waalkade. We gaan naar een totaalplan voor de stad. Er 
komt een zeer gedegen onderzoek. Dat gaat zeker een half jaar duren. 
Wat daar uitkomt bepaalt de verkeersafwikkeling voor de komende tien 
tot twintig jaar.’ 

Tekst: René van Berlo    Foto: Goedele Monnens
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BRANDgRENs 024

Activiteiten Centrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat) 
6511 DM Nijmegen
E-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

Di 15 mrt 2016 | van 14:00 tot 16:00 u
thema: Lezing met beelden Santiago de 
Compostela
Spreker: Toine Lamers 
In de loop van de jaren negentig vatte ik 
het plan op om een keer de voettocht naar 
Santiago de Compostela in Spanje te gaan 
lopen. Ik had er wat over gelezen en toen 
ik in 1996 Le Puy-En-Velay bezocht, een 
van de vier grote startplaatsen in Frankrijk 
naar Santiago, stond mijn besluit vast: ‘In 
de lente van 1998 ga ik het doen.’ Na een 
goede voorbereiding en met een rugzak 
met 15 kilo aan spullen ga ik half april 
alleen op pad. Ik wil u graag meenemen 
op mijn pelgrimage van twee maanden in 
Frankrijk en Spanje.
 

Di 19 apr 2016 | van 14:00 tot 16:00 u 
thema: Lezing met beelden 100 jaar 
wandelmars “De Nijmeegse vierdaagse” 
Spreker: Marcel Claassen
Goudenkruisdrager Marcel Claassen is 
bestuurslid van de stichting Vierdaagse 
100. Die stichting assisteert de organisatie 
van de honderdste Vierdaagse bij de 
feestelijkheden rond de jubileumeditie van 
‘s werelds grootste wandelsportevenement. 
Aan de hand van vragen van mensen 
in de zaal geeft hij antwoorden over de 
geschiedenis, de inrichting en de rol van 
Nijmegen en de doorgangsgemeenten bij 
de Vierdaagse.  De eerste tien Vierdaagsen 
werden niet in Nijmegen georganiseerd, 
maar vanaf 1925 is Nijmegen steeds de 
Vierdaagsestad geweest. Het belang van het 
evenement moge onder andere blijken uit 
het feit dat de Vierdaagse in enquêtes steeds 
als eerste wordt genoemd bij de vraag Wat 
weet u van Nijmegen? Andere trefwoorden 
zijn: Heumensoord, gastgezinnen, record- 
houders, deelnemende landen en rand-
verschijnselen.

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk en 
los van elkaar te volgen.
Elke derde dinsdag van de maand van 14:00 
tot 16:00 uur. 
Entree: 4 euro, inclusief koffie of thee.

LEzINgENCYCLUs

op 21 februari 2016 is het eerste herin-
neringsplaatje van Brandgrens024 ge-
legd aan de kop van de marikenstraat/
Burchtstraat. Dat was precies een jaar 
nadat we de actie startte om de brandgrens 
van het vernietigende bombardement 
op Nijmegen van 22 februari 1944 vast te 
leggen in het straatbeeld van de stad.

We gaan dit doen door 800 markeringen 
te plaatsen. Voor ieder slachtoffer een. We 
hebben voor het leggen van alle plaatjes veel 
geld nodig, een plaatje laten maken en laten 
leggen kost 60 euro. Dus reken maar uit. 

We zijn bijzonder blij dat de brandgrens-
herinnering op zoveel steun in de stad kan 
rekenen. We hebben het afgelopen jaar enorm 
veel bijdragen gekregen van particulieren, 
bedrijven en organisaties in de stad. Dankzij 
die donaties kunnen we dit project ook 
daadwerkelijk realiseren. We hebben wel nog 
wat geld nodig, maar we zijn optimistisch 
dat dit gaat lukken. Aan de vooravond van de 
officiële herdenking van het bombardement 
hebben we het daarom aangedurfd het eerste 
plaatje te leggen. Een markering met een 
verwijzing naar 22 februari 1944 en ook met de 
naam van een van de slachtoffers. Een wens 
van vele mensen die gedoneerd hebben.

Voor ons project hebben we nog ongeveer 
6.500 euro nodig. Daarmee moeten we de 
laatst 100 plaatjes financieren. Om de laatste 
gelden die we nodig hebben sneller binnen te 
halen, zijn we enige tijd terug een actie gestart 
om ‘hoofdsponsoren’ binnen te halen. We 
benaderen hiervoor bedrijven, ondernemers, 
voor een grotere bijdrage van minimaal 1.500 

www.brandgrens024.nl
Doneer op het speciaal aangemaakte rekeningnummer van  
het Stedelijk 4&5 mei Comité Nijmegen voor Brandgrens 024

NL 71 FVLB 0226 314 871

euro. Deze bedrijven komen - als ze dat willen 
- op panelen te staan waarop we uitleg gaan 
geven over de brandgrensroute in de stad.
Het gaat vooralsnog om twee panelen die 
langs de brandgrens komen te staan. Bij het 
centraal station en op Plein 1944. Er kunnen 
maximaal 10 ‘hoofdsponsoren’ met logo op 
een informatiepaneel staan.

De brandgrens is inmiddels vastgesteld onder 
andere met behulp van historicus Joost 
Rosendaal, schrijver van het boek Nijmegen 
‘44, en het Regionaal Archief. De komende 
weken bepalen we exact welke markeringen 
waar komen te liggen. We houden daarbij 
rekening met de namen van de slachtoffers op 
de markeringen.

Het is zeker dat de herinneringsplaatjes ge-
plaatst gaan worden door het Ambachtsplein, 
i.s.m. Pluryn, REA College en Werkzin. Het 
gaat hier om mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt. Wij vinden dit een natuurlijk 
een mooie toevoeging aan het project. 

Tekst: Bregje Jaspers    Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Afb. Hetinneringsplaatje: STUDIO 0404

Voorbeeld van het eerste herinneringsplaatje
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op 23 februari 1981 was het oorlog in de binnenstad van Nijmegen. Vroeg in de 
ochtend verdreven marechaussee en politie een groep krakers en honderden 
medestanders uit Zeigelhof, Piersonstraat en karrengas. met veel manschappen 
en groot materieel: zeven tanks, helikopters, bulldozers en traangas.

‘In de jaren zeventig was er in Nijmegen woningnood’, zegt Martin Bosch (58), destijds 
student geschiedenis en betrokken bij de barricades in 1981. ‘Daar werd vaak tegen gede-
monstreerd, waarbij het galmde door de straten: woningnoo-ood… Maar oplossingen kwa-
men er niet. Het was een tijd waarin er vanuit de linkse beweging weinig vertrouwen was 
in de politiek. “Laat je niet verlakken door regeringszakken”, zongen we met orkesten als 
Kladderadatsch en de Nijmeegse Stadsguerilla, waar ik zelf bij zat. Muzikaal maakten we de 
stad “onveilig”. In die sfeer pakte je de problemen zelf aan. Er was leegstand, dat was onrecht, 
dus werden lege panden gekraakt. Eigenaren stuurden soms knokploegen, maar probeerden 
ook legaal te ontruimen via de rechter. Kwam het tot een ontruimingsbevel, dan mocht je je 
daartegen verzetten, vonden wij. Wonen ging immers voor.’

aksiebeweging
‘Bij de Piersonstraat speelde dit alles in het groot. De winkeliers in de binnenstad wilden de 
auto’s zo dicht mogelijk bij de winkels. De aksiebeweging wilde parkeerplaatsen buiten het 
centrum. Na jarenlang politiek getouwtrek besloot de gemeenteraad tot een bovengrondse par-
keergarage aan de Piersonstraat. Daarvoor moesten woningen wijken. De bewoners wilden niet 
weg en procedeerden tot aan de Raad van State. Ze verloren en werden gedwongen te vertrek-
ken. Toen ze hun huizen uit waren, trokken er meteen krakers in. Voor die kraakactie was in de 
stad veel sympathie. Huizen afbreken voor een parkeergarage, dat was toch wel het toppunt.’

Barricaden
‘Om ontruiming te voorkomen stapten de krakers naar de rechter, maar die gaf de gemeen-
te gelijk. Aan drie kanten van de buurt werden toen barricaden opgeworpen, Zeigelhof/
Bloemerstraat, Piersonstraat en Karrengas. Een paar auto’s werden gekanteld, met instemming 
van de eigenaren. Ik herinner me dat ik toen in café De Plak ben geweest. Daar werd besproken 
wat er moest gebeuren. Daarna was het snel naar huis, spullen ophalen voor de nacht en weer 
terug zijn voordat alles door de politie was afgezet. Op een gegeven moment kon er niemand 
meer in of uit, behalve via enkele winkeliers in de Molenstraat, die ook voor koffie zorgden. Zo 
kwamen er ’s avonds nog versterkingen binnen. We warmden ons bij vuurtjes.’

tweedeling
‘Over het doel waren we het eens, maar wat betreft de middelen was er een duidelijke twee- 
deling tussen de bezetters. Je had de zogenaamde vreedzamen die vormden menselijke blokkades. 
Achter de barricades zaten de hardliners waarvan velen met helm, katapult of knuppel. Ik zat 
in de menselijke blokkade in de Karrengas. Verder dan me laten wegslepen wilde ik niet gaan. 
Alleen bleek er van wegslepen totaal geen sprake. ’s Ochtends hoorden we eerst het geluid van 
helikopters, toen kwamen er pamfletten van de burgemeester uit de lucht: “Gooi geen molotov- 
cocktails, verwijdert u.” Dat werd met gehoon ontvangen. Vervolgens werden vanuit de Eerste 
Walstraat traangasgranaten op ons afgeschoten. Dan ben je snel weg. Het gas brandt in je ogen, je 
neus en je keel en je krijgt kotsneigingen. Achteraf bleek het aan de Bloemerstraat allemaal veel 
erger te zijn geweest. De marechaussee had daar keihard op de blokkade ingeslagen.’

toch geen parkeergarage
‘Vanuit de Karrengas ben ik meteen naar huis 
gegaan. Dat de overheid dit allemaal nodig 
vond om een besluit door te drukken waar 
een groot deel van de bevolking tegen was, 
dat kon ik eigenlijk niet bevatten. Aan de 
heftige rellen en de dagenlange demonstra-
ties heb ik niet meer meegedaan. Vervolgens 
besloot de gemeenteraad om de parkeergara-
ge niet te bouwen. Dat was een goede zaak. 
Maar waar was de ontruiming en de afbraak 
van de woningen dan voor nodig geweest? 
In feite bleef daarvoor maar één argument 
over: handhaving van het gezag. Het kon niet 
zo zijn dat met barricades iets werd afge-
dwongen, ook al wilde een groot deel van de 
bevolking geen parkeergarage.
In de Piersonstraat zijn later sociale wonin-
gen gebouwd. Dat is mooi, want Pierson 
was een gemeenteraadslid dat zich vlak na 
1900 voor volkshuisvesting inzette. Op een 
muur is nog het Piersonmannetje te zien, een 
officieel gemeentelijk monument. Eigenlijk 
een rare naam want het is een gewapende 
agent, toen symbool voor de politiestaat. Als 
geschiedenisleraar op de HAN betrek ik de 
geschiedenis van Nijmegen bij het onderwijs. 
Over de Piersonstraat heb ik voor de site ge-
schiedenislokaal024 van het gemeentearchief 
een lespakket gemaakt op basis van originele 
bronnen, van beide partijen in de strijd. De 
vraag is weer helemaal actueel: hoever kun 
je gaan met protestacties? Daarover kun-
nen leerlingen zelf een oordeel vormen. En 
tijdens stadsrondleidingen vertel ik mijn 
studenten bij het Piersonmannetje altijd het 
verhaal van toen.’ 

Tekst: Martin Bosch    Foto: Dave van Brenk

Barricades in de 
Piersonstraat
Van traangas tot lespakket

Martin Bosch in de piersonstraat

maart 2016
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rolleNDe keukeNS iN CirCuSSFereN
Van 4 tot 6 maart is er Cirque Du Manger. Met één voet op het 
festivalterrein wordt u direct meegezogen in circussferen... 
Loop onder de entreeboog door en ontmoet meteen de 
jongleerders. Om de hoek staat het personeel achter de bar in 
gepaste kleding. Een grote circustent met grote houten vlonders 
vormt het decor, samen met de (rollende) keukens die in een 
grote boog om de tent heen staan. Er zijn kinderworkshops in 
circusstijl, lachspiegels en even verderop singer-songwriters.

reNNeN iN Het DoNker
The Night Run Festival 2016 - Giro Edition is een uniek 
hardloopfeest in Nijmegen. Eentje om niet te missen! Op 
vrijdagavond 15 april start om 22.00 uur de 3e editie van The 
Night Run Festival. TNRF laat Nijmegen in het donker van zijn 
mooiste kant zien, met allerlei verrassende acts en bijzondere 
passages onderweg. Denk aan honderden waxinelichtjes, een 
licht- en lasershow, tientallen fakkels en muziek onderweg.
Rennen door de Nijmeegse binnenstad in het donker, met een 
hoofdlamp en glow sticks, is een gave belevenis. Aansluitend 
is er voor alle Night Runners de gelegenheid tot een gezellige 
after party in de Drie Gezusters.

VerNieuWeND tHeater
Maar liefst 67 dans- en theatermakers zijn dit jaar in de race voor 
een speelplek op Theatraal AM Waal. Nooit eerder meldden 
zich zoveel theater- en dansmakers uit heel Nederland aan. De 
selectiecommissie buigt zich over alle aanmeldingen en bepaalt 
welke voorstellingen te zien zijn op de vijfde editie van Theatraal 
AM Waal op zondagmiddag 17 april. 
Theatraal AM Waal is hét podium voor experimentele en 
vernieuwende theater- en dansvoorstellingen op locatie. 
Het festival voorziet in een groeiende behoefte van jonge 
makers die graag nieuwe vormen van theater en dans 
ontwikkelen, maar dit niet bij bestaande festivals en theaters 
kunnen doen. Voor bezoekers is Theatraal AM Waal een 
ontdekkingstocht langs aansprekende voorstellingen op unieke, 
cultuurhistorische locaties.

GraPPeN
Op 23 april is het Misplaatste Grappen Cabaret in onder andere 
De Lindenberg en de Nicolaaskapel. Op Koningsdag (27 april) 
is de jaarlijkse vrijmarkt in het park en in de Barbarossa Ruïne 
geeft de jeugd van schermvereniging ‘De drie musketiers’ een 
demonstratie van hun kunnen.

ROLLENDE  
kEUkENs IN HET  
VALkHOFkwARTIER

Theater-/dansvoorstelling Ontploft van In Your Dreams tijdens  
Theatraal am waal in 2013

Tekst: Rob van Bruggen    Foto: In Your Dreams

in de komende maanden is er weer een aantal geweldige 
evenementen in het Valkhofkwartier en de binnenstad.

advertentie
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Benedenstad en Stadscentrum

Nijmegen-Centrum
Voortgang gebruiks- en beheerplan 2015 | 2016

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten  
over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de Bel&HerstelApp,  
via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u andere opmerkingen  
of vragen mail ze dan naar wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 33 49

 Beste bewoner / ondernemer van Nijmegen-Centrum,

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Met gepaste trots bieden wij u de voortgangsbrief over het ge
bruiks en beheerplan 2015/2016 aan. Wij zijn vooral trots op u, 
de bewoners en ondernemers van onze mooie stad. Velen van  
u hebben, soms letterlijk, een steentje bijgedragen aan de ver
betering van de openbare ruimte. Straten en plantsoenen zijn 
op ge knapt en extra groen is toegevoegd, mede door uw betrok
ken heid en kennis van uw omgeving. Een groot aantal van uw 
initiatieven en wensen is inmiddels gerealiseerd, of staat gepland. 
Veel bewoners namen deel aan wijkschouwen, of dachten mee 
met de wijkbeheerder tijdens inloopavonden. Op het kaartje 
kunt u zien wat we in 2015 onder andere samen hebben bereikt.

Vanzelfsprekend gaan wij in 2016 verder op de ingeslagen weg. 
Een van onze speerpunten voor 2016 is de verbetering van de 
toegankelijkheid van looproutes; de bestrating van Plein 1944 
wordt vervangen. Ook de Smetius en Bloemerstraat worden 
opnieuw ingericht. Uw wensen en ideeën proberen wij een plaatsje 
te geven in onze uitvoeringsplannen. Wij ondersteunen u graag 
als u zelf, of samen met medebewoners, iets wilt doen om uw 
buurt te verbeteren. 

Ook in 2016 gaan wij weer samen met u aan de slag om het 
centrum verder te verbeteren, 
zodat u zich nog meer thuis voelt!

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte
Ben van Hees
Wethouder Binnenstad

De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor het 
welzijn van bewoners en ondernemers. Het is belangrijk dat deze 
openbare ruimte schoon, heel, veilig én toegankelijk is en dat we 
daar samen voor zorgen. Het meedenken en meedoen vanuit 
bewoners én ondernemers is hierbij van cruciaal belang; u weet 
als geen ander wat er in uw omgeving speelt!

Ook hoop ik dat u in 2016 weer met mooie bewonersinitiatieven 
komt om uw leefomgeving te verbeteren, waarbij ik u als wijk
beheerder ondersteun. 

Met vriendelijke groet,
Jolande Spierings
Wijkbeheerder Nijmegen-Centrum 

twitter.com/NMGNcentrumoost NijmegenCentrumOost
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2015:

1  Voorplein ‘t Oude Weeshuis aantrekkelijker gemaakt met 
plantenbakken en banken. Onderhoud door omwonenden.  

2  Diverse bewonersinitiatieven Hessenberg gerealiseerd. 
Gevelgroen Carmelhof aangebracht, plantenbak Groot 
Bethlehem opnieuw ingeplant, plantenbak op Hertog van 
Berryplein geplaatst en ingeplant. Onderhoud door 
bewoners zelf. 

3  Joods namenmonument op muur Congrescentrum 
Ganzenheuvel aangebracht en onthuld. 

4  Gedragen ontwerp opnieuw inrichten plantsoen Spinthuis-
plaats gereed. Uitvoering voorjaar 2016. Keermuur naast 
trap Spinthuisplaats vervangen. 

5 Looproute station – Doornroosje verbeterd.
6 Klein Mariënburg opnieuw ingericht. 
7  Gedragen ontwerp herinrichting Bloemerstraat – 

Smetiusstraat gereed. Uitvoering in 2016. 
8  Locaties die onvoldoende toegankelijk zijn, samen met 

Werkgroep Integratie Gehandicapten geïnventariseerd. 
In Begijnenstraat o.a. putdeksels opgehaald; bestrating 
Plein 1944 wordt in 2016 vervangen.   

9  Groen Keizer Karelplein anders vormgegeven en eenjarige 
beplanting vervangen door vaste beplanting.

10  Traptreden Veerpoorttrappen vervangen, groen op keermuur 
naast Groene Balkon, verkeersdrempel gemaakt hoek 
Lindenberg/Groene Balkon en lift gebouwd. 

11  Lindenberghaven opnieuw ingericht. Kade en vlonder 
aangebracht langs waterkant. 

12  Opdruk boomwortels verwijderd en stoep/parkeerplaatsen 
(deels) hersteld. Straatwerk gerepareerd op diverse locaties.

�   Bewegwijzering centrum verbeterd. 
�   Fietsklemmen geplaatst – verplaatst op diverse locaties.

 
 

Dit gaan we o.a. doen in 2016:

13  Samen met belanghebbenden ontwerp maken voor 
verbeteren uitstraling Joris Ivensplein.                           

14  Geveltuinen Smidstraat en Nonnenstraat aanleggen. 
Samen met bewoners. 

15 Gebroken tegels nabij vijver Kronenburgerpark vervangen. 
16  Opnieuw inrichten Bloemerstraat/Smetiusstraat 

overeenkomstig gedragen ontwerp. 
17 Vervangen bestrating Plein 1944.
18  Wortelopdruk verwijderen en vervangen zand slechte 

boomspiegels Waalkade (ter hoogte van beweegtuin) 
door grind. 

19 Herstellen wortelopdruk bij bomen Kromme Elleboog.
20  Straatwerk in Hoogstraat aanpassen aan hoogte 

boomroosters. Boomroosters worden verwijderd en 
boomspiegels verhard.

21  Lindenberghaven: bestaande steiger verplaatsen naar 
noordzijde en nieuwe steiger maken aan zuidzijde. 
Voornamelijk bedoeld voor historische schepen.

   Ondersteunen bij bewonersinitiatieven in de openbare 
ruimte. 
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ADVERTENTIE

Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar 
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en 
doe mee aan De tafel van één! 

Tafel 
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met 
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding 
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook 
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken. 
Kortom: je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor 
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de 
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden 
bij het vinden van een baan.

Doe je mee? 
Je kunt vanaf donderdag 17 maart 2016 meedoen van 9.30 tot 
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 24 en 31 maart en 7, 14, 21 en 
28 april 2016.

Deelname is helemaal GRATIS!

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje 
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres 
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318 of met 
024-3292100. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

De tafel van één is een initiatief van WOMEN Inc. om de 
participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. Dit wordt 
ondersteund door het ministerie van OCW en door de gemeente 
Nijmegen.

advertentie
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Margriet klomp

BEWONERS AAN  
DE BRUNCh
Elke maand praten de leden van het 
Bewonersplatform Stadscentrum en 
Benedenstad een avond lang over serieu-
ze zaken in de wijk. In Activiteitencentrum 
Doddendaal staan dan onderwerpen als 
groen, welzijn, veiligheid, verkeer en hore-
caperikelen op de agenda. 
Half januari was het tijd voor wat anders. 
Op een mooie zaterdagmorgen werd er 
samen gegeten bij DROOMvilla Lux aan 
de Oranjesingel. Dat deden ze ter ere 
van het nieuwe jaar. Meestal is er een 
Nieuwjaarsborrel, nu zaten de actieve bewo-
ners aan tafel voor een lekkere brunch. Ook 
wethouder Binnenstad Ben van Hees schoof 
aan. 
 

Tekst en foto: Lucy Holl

BEWoNERS 
PLATfoRM 
CENTRuM 
NiJMEGEN

Wij verlenen al 25 jaar alle zorg of begeleiding die thuis gegeven kan worden. 
Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. Ondersteuning in en om het 

huishouden of gezamenlijke activiteiten ondernemen behoren ook tot de mogelijkheden. 
En uw mantelzorger is bij ons aan het goede adres voor ondersteuning.

Uw specifieke zorgvraag is en blijft het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

St. Annastraat 198C • 6525 GX  Nijmegen • Tel. 024-354 06 08
info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Flexibel en betrokken

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

Uw 
gEgEVENs 

HIER?
DAT kAN!

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 bewoners en on-
dernemers 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 exemplaren in onder andere de Stadswinkel, de bibliotheek, 
het stadhuis, diverse supermarkten en horecagelegenheden. Een digitale versie vindt u op 

www.mijnmariken.nl.

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

DioNySoS
GriekS SPeCialiteiteNreStauraNt
Bloemerstraat 1 | 6511 EB Nijmegen
T 024 322 58 53
www.dionysosnijmegen.nl

FaBio HereNkaPSaloN
Lange Hezelstraat 19 | 6511 CA  Nijmegen
T 06 21 53 24 96

PatatHuiSJe PiCColiNo
Lange Hezelstraat 23 | 6511 CB  Nijmegen
T 06 21 53 24 96 
www.piccolinonijmegen.nl

Peter JaNSSeN SCHilDerWerkeN
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406 
www.pjschilderwerken.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



 FOTO’s UIT 
NIJMEgEN-CENTRUM
HEzELROOD... Foto’s: Gerie sandmann


