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Piersonstraat
Willy Eigenhuijsen heeft zijn hele leven aan de Piersonstraat 
gewoond. De geschiedenis van de Piersonstraat is vanaf zijn ge-
boorte in 1944 ook zíjn verleden. Willy: ‘Mijn ouders woonden er 
op de hoek van het pleintje, wat na de renovatie verdwenen is. Ze 
woonden eerst aan de Stephanusstraat. Mijn vader wilde hier een 
melkhandel beginnen. Dat was één jaar voor mijn geboorte. Tijdens 
het bombardement in februari 1944 was mijn moeder zwanger van 
mij. Ze schuilden toen in de Molenstraat. Bijna alles in de direc-
te omgeving was platgegooid, ook een deel van de Piersonstraat. 
Ik kan me nog herinneren dat die huizen na de oorlog gesloopt 
werden. Als kind hadden we de ruimte. Alles was kaal. Plein ’44, 
Augustijnenstraat, Houtstraat, Bloemerstraat. Ik weet nog dat we 
vaak speelden waar later Carolus kwam. Vanaf mijn twaalfde jaar 
heb ik de Bloemerstraat langzaam volgebouwd zien worden.’

SCHARENSLIEP
‘Boven ons woonde een scharensliep. Verderop in de straat waren een 
garage, een kruideniertje en een schoenmaker’, vervolgt Willy. ‘Mensen 
hadden hun handeltje vaak in de voorkamer, een echte winkel kon je het 
niet noemen. Ik had twee broers en thuis moesten we pa vaak meehel-

pen. Eerst op een fiets met een mand voorop, later met een bakfiets. De 
klanten waren over de hele stad verspreid. Pas later werd de melkhandel 
gesaneerd en kreeg iedere melkboer zijn eigen gebiedje. Dat was een 
vooruitgang, maar er zaten wel vijf, zes andere melkhandelaren in een 
straal van een paar honderd meter: Jacobs, Natrop, Sweers, Nas en een 
venter van de Melkerij Lent. Het was zeker geen vetpot. Alles ging op 
de pof, hè. Vooral rond Sinterklaas. Kwam er zo weinig geld binnen, dat 
mijn ouders nauwelijks iets hadden om voor ons cadeautjes te kopen. 
Maar we zijn niks tekortsgekomen, hoor. Echte armoede was er wel aan 
de Karrengas.’

SIMON DE WIT
‘Corry, mijn vrouw, is aan de Bloemerstraat geboren en verhuisde op 
haar elfde naar de Piersonstraat’, vervolgt Willy. ‘We waren er vroeg 
bij, maar toen we écht wat kregen was zij 16 en ik 18, 19 jaar. Toch nog 
tot 1970 gewacht met trouwen. Ik wilde de melkhandel overnemen, 
maar dan moesten eerst mijn broers het huis uit en voor mijn ouders iets 
anders gevonden worden. Die verhuisden uiteindelijk naar Hatert. De 
winkel werd geen succes. De supermarkten deden ons de das om. Simon 
de Wit om de hoek verkocht de melk goedkoper dan ik het kon inkopen. 
In 1976 vond ik een baan in het Radboud Ziekenhuis, in de centrale 
patiëntenkeuken. Daar ben ik tot 2006 en mijn pensioen gebleven.’

DE STRAAT VAN
DE WEEK

Piersonstraat

mei 2016
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PIERSONSTRAAT EEN VESTING
Het huwelijk werd gezegend met twee dochters: Nancy, nu 41 jaar en 
Debby, vijf jaar jonger. Toen Willy met zijn winkel stopte, verhuisde 
hij naar nummer 22. ‘De achtertuin grensde aan de Bloemburgerhof, 
ter hoogte van café De Plak’, vertelt Willy. ‘Portaal is al die jaren onze 
woningbouwvereniging geweest. Ik geloof dat mijn ouders ooit begon-
nen zijn met zes gulden huur. Eind jaren zeventig hoorden we dat het 
hier gesloopt moest worden voor een nieuwe parkeergarage. Dat wilde 
niemand, zeker de bewoners niet. De huizen waren nog prima. Bij een 
van de eerste demonstraties daartegen hebben we het kruispunt op Plein 
’44 nog even stilgelegd. We hadden twee contactpersonen, Van Hest en 
Reuters, naar de gemeente toe. Er is nog geprocedeerd tot aan de Hoge 
Raad toe, maar het mocht niet baten. Een aantal huizen dat niet op de 
nominatie stond om gesloopt te worden, was inmiddels gerenoveerd. In 
één daarvan, nummer 45, ben ik met mijn gezin gaan wonen. De krakers 
bezetten de huizen die gesloopt zouden worden. Ze werden al gauw 
vertrouwde gezichten in de straat. Half februari 1981 werd ik ’s nachts 
wakker en zag door mijn raam dat de krakers de weg aan het openbre-
ken waren. Tot aan de ontruiming, een week later, was de Piersonstraat 
een vesting. Wij konden alleen met een pasje de straat in en uit. Die 
week heb ik een aantal snipperdagen op moeten nemen. Daar hadden ze 
op het werk alle begrip voor. Ik hielp de oudere bewoners mee om ook 
hún huizen te barricaderen. Je wist niet wat er ging gebeuren. Iedereen 
steunde de krakers. Ze wisten tenslotte te bereiken wat ons bij de recht-
bank niet was gelukt. Ikzelf denk dat de demonstraties in de weken na 
de ontruiming, waar tienduizend mensen meeliepen, de doorslag hebben 
gegeven dat die parkeergarage er niet kwam.’

CORRY
Willy: ‘In 2001 kreeg Corry een herseninfarct. Ze kon bijna niks meer. 
Ik wilde niet dat ze naar een verpleeghuis zou gaan. Dan komt ze nooit 
meer terug, wist ik. Vanwege een slecht functionerende heup werkte 
ik de laatste dertien jaar bij het Radboud nog maar voor halve dagen. 
Dat was nu een geluk bij een ongeluk. Zodoende kon ik ’s middags 
mijn vrouw verzorgen. Ik kon nog geen ei bakken, maar ze heeft me 
alles geleerd. Zat ze in haar rolstoel naast me in de keuken en vertelde 
me precies wat ik allemaal doen moest. Toen ze nog revalideerde in de 
Maartenskliniek heeft Portaal deze flat op de begane grond aangepast 
en rolstoelvriendelijk gemaakt. In 2002 werd dit mijn vierde adres aan 
de Piersonstraat. Corry kreeg er van alles bij: borstkanker, de ziekte van 

Crohn, ze was altijd aan de sukkel en heeft veel pijn geleden. In 2007 
is ze aan een longembolie overleden. Ze heeft me die laatste jaren wel 
geleerd om prima voor mezelf te kunnen zorgen. In alles.’

THEA VAN ECK
Thea van Eck woont sinds 1989 in de Piersonstraat. Ze is in 1946 ge-
boren aan de Anjelierenweg in de Wolfskuil en verhuisde op haar zesde 
jaar naar het meest beruchte buurtje van die wijk: de Rimboe, voor de 
bewoners daar een geuzennaam. Ze was 19 toen ze trouwde en met haar 
man aan de Ooysedijk ging wonen. Hij werkte in een steenfabriek daar. 
Daarna volgden onder andere Bottendaal, Hatert, een scheiding in 1978 
en in 1989 trok Thea bij haar dochter in aan de Piersonstraat. Met haar 
tweede man Johnny trouwde ze in 2010 en trok bij hem in op nummer 
104 op de hoek met de Tweede Walstraat.

GROTE GEZINNEN
‘Toen ik hier kwam wonen, kende ik de straat al en een aantal mensen 
die hier woonden’, vertelt Thea. ‘Het was nog een volksbuurt. Maar 
de onderlinge contacten werden minder met de bouw van de flat en 
de huizen hier tegenover. Ergens in de jaren negentig is er nog een 
straatfeest geweest, daarna niet meer.’ Willy beaamt dit: ‘Corry ging de 
deuren langs om de straat bij een EK of WK oranje te versieren. Nu wil 
niemand meer iets organiseren. Vroeger deed je dat met een paar men-
sen, kreeg je wat geld van de gemeente of werd het gesponsord door 
bijvoorbeeld De Plak.’ Thea: ‘Er wordt nauwelijks nog gegroet. Het zijn 
vaak alleenstaande jonge mensen die er nu wonen en vaak weer snel 
vertrekken, is mijn idee. Heel vroeger had je allemaal grote gezinnen, 
nu zie je geen kind meer op straat.’

PARKEERVERGUNNING
Thea: ‘Er wordt bij mijn weten niet vaak ingebroken. Wij hebben ’s 
avonds altijd de rolluiken naar beneden. Dan hoor je wel eens wat 
kabaal op straat, maar we kijken niet eens meer wat er aan de hand is. 
Een aantal jaren geleden was het erger, moet ik erbij zeggen. We hebben 
een ommuurde tuin achter de flat en daar vinden we nog wel eens een 
blikje van het een of ander, soms ook wel eens kleingeld’, lacht Thea. 
‘En er is weinig verkeer. Alleen mensen die er wonen. Om te parkeren 
is het ’s avonds drukker dan overdag. Je bent 184,00 euro kwijt voor een 
parkeervergunning. Schandalig veel.’ 

Vlnr. Jack Fila, Thea van Eck en Willy Eigenhuijsen

Piersonstraat
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JONKERBOS
Willy: ‘We wonen hier verder prima hoor. Over Portaal geen klagen, als 
je belt staan ze zó op de stoep. Ik word alleen moe van die vragen daar-
na hoe je vindt dat je klacht door ze behandeld is. Dan hang ik op.’ Thea 
zal nooit vertrekken: ‘We wonen op de begane grond, met een tuintje 
erbij, midden in de stad, prima.’ Ook Willy heeft een tuintje dat uitkijkt 
op de Karrengas. ‘Alles in huis is al aangepast. Ik ga dagelijks fietsen 
of wandelen en bezoek nog twee keer per week het graf van Corry op 
Jonkerbos. Je krijgt mij hier niet weg.’

JACK FILA
Mariken sprak ook met Jack Fila, bewoner van de flat. Vanuit zijn 
woonkamer kan hij de hele straat overzien. Jack is 60 jaar en Brabander 
van geboorte. In 1975 ging hij cultuurpsychologie studeren aan de 
universiteit. Eén jaar voor zijn afstuderen hield hij dat voor gezien. 
Film was zijn grote liefde, mede aangewakkerd door zijn activiteiten bij 
studentenvereniging Diogenes. Jack: ‘Ze hadden eind jaren zeventig een 
beamer aangeschaft voor filmvertoningen, dat had verder nog niemand. 
Ik ging me onder andere met de programmering bezig houden.’

ZEIGELHOFAFFAIRE
‘Mijn eerste kennismaking met de Piersonstraat was met de 
Zeigelhofaffaire en de rellen daaromheen in 1981’, vertelt Jack. ‘Tijdens 
de week voorafgaand aan de ontruiming is de stad veranderd. De gewo-
ne Nijmegenaar, om het zo maar te noemen, moest in eerste instantie 
niks hebben van het groepje krakers, actievoerders en studenten die de 
Pierson tot een vesting hadden gemaakt. Dat kantelde gedurende de 
week. Daar speelde bijvoorbeeld de KWJ een belangrijke rol in. Toen de 
ontruiming begon stond bijna iedereen achter de krakers. Voor mij per-
soonlijk voelde ik toen voor het eerst een echte binding met Nijmegen. 
Dat is daarna alleen maar sterker geworden. De dag ná de ontrui-
ming - ik was naar college gegaan - zei de prof tegen de studenten die 
gekomen waren: “Wat doen jullie hier? Jullie moeten gaan demonstre-
ren!” Tijdens de week is er veel gefilmd rondom de Piersonstraat. Het 
gemonteerde materiaal vertoonden we de weken daarna in de diverse 
wijkcentra. De stemming in de stad was inmiddels zodanig dat B en W 
weinig anders kon besluiten dan de parkeergarage te schrappen.’

‘Ik woonde eerst in een studentenhuis aan de Wilhelminasingel, samen 
met nog een vriend en zijn vriendin’, vervolgt Jack. Zij hadden zich al 
ingeschreven voor een woning en konden zodoende hier terecht toen de 
flat opgeleverd werd. Later vertrok die vriend en ben ik er ingetrokken. 
Nu woon ik er alleen. Het is een volkswijkje midden in de stad. Ideaal 
als je na het werk nog even ergens iets wilt gaan drinken.’

STUDENTEN
Jack: ‘Het is door de jaren heen wel veranderd hoor. Kinderen zie je 
nauwelijks meer. Ik probeer wel iedereen te groeten die ik in de straat 
tegenkom, maar soms ben je in gedachten verzonken en zie je niks van 
wat er om je heen gebeurt. Of die persoon groet niet terug, dan laat je 
het zelf ook een volgende keer. Overlast in welke vorm dan ook is er 
niet. Er is wel eens een autoruit van me ingetikt en een fiets vernield, 
maar je kiest voor wonen in de binnenstad, dan kunnen dat soort dingen 
gebeuren. Ik zie wel dat er tussen de studenten en de rest van de stad 
opnieuw een verwijdering ontstaat. Ze leiden vooral qua uitgaansgedrag 
een heel ander leven dan de gemiddelde Nijmegenaar, die daar soms 
moeilijk begrip voor kan opbrengen.’

STRAATFEEST
Jack: ‘Natuurlijk zou een straatfeest leuk zijn, ik kan me herinneren 
van een aantal jaren geleden dat het heel gezellig en druk was. Al zal 
ik voor sommige bewoners altijd import blijven, ik voel me een echte 
Piersonstraatbewoner. Mensen maken graag hun wereld wat kleiner, 
zo’n feest draagt daar zeker aan bij. Het verloop in de flat is helemaal 
niet zo groot. Er zit nog één bewoner van het eerste uur. Het zijn wel 
veelal singles. Het is absoluut niet gehorig en over Portaal hebben we 
niks te klagen. Ze reageren alert, en hameren voortdurend op zorg voor 
je eigen veiligheid met deugdelijk hang- en sluitwerk.’

Jack heeft zich helemaal toegelegd op het scenarioschrijven. Dat doet-ie 
vooral bij j72, Jorisstraat 72, een flexwerkplek voor ondernemende 
mensen die hun dromen willen waarmaken. Daar maakt hij ook mensen 
wegwijs. Hij was ook actief bij de buurtwebsite mijnmariken, een 
organisatie die volgens Jack, de goede bedoelingen ten spijt, niet van de 
grond wilde komen en inmiddels is gestopt. 

Jack: ‘Het is een zeer prettige straat om te wonen. En ook een mooie 
straat. Moet je eens komen kijken wanneer de bomen in bloei staan. 
Nee, verhuizen zal ik niet gauw doen, al mis ik wel een tuin, maar dat is 
het enige.’

Tekst: Michiel van de Loo    Foto’s 2016: Gerie SandmannOntruimingsactie in februari 1981

Ontruimingsactie in februari 1981

mei 2016
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gende nieuwbouw. In verband hiermee wordt 
het begin van de straat opnieuw verlegd. 

Op 3 mei 1985 krijgt de Woningvereniging 
‘Nijmegen’ bouwvergunning voor een com-
plex van 33 etagewoningen dat gedeeltelijk 
haaks op de Piersonstraat staat. Vooruitlopend 
hierop wordt de straatnaamgeving aangepast 
(raadsbesluit d.d. 27 februari 1985). Het eer-
ste gedeelte vanaf de Bloemerstraat wordt bij 
de Zeigelhof gevoegd die naadloos overgaat 
in de Karrengas. De verbinding tussen de 
Piersonstraat en de Karrengas wordt verlegd. 
De Piersonstraat wordt een zijstraat van de 
Karrengas. De wijzigingen treden op 1 septem-
ber 1985 in werking.

De nieuwe verbinding met de Karrengas loopt 
langs de zijmuur van Piersonstraat 33. Op het 
muurtje van de tuin staat een gestileerde schil-
dering van een wit mannetje met helm op en 
een stok in de hand. Deze graffiti is aangewe-
zen als gemeentelijk monument. In de reden-
gevende omschrijving staat onder meer: ‘De 
schildering van een ME-mannetje is kort na de 
Piersonrellen van februari 1981 aangebracht 
en vormt een herinnering aan de gebeurtenis 
die een van de zwartste pagina’s uit de na-oor-
logse geschiedenis van Nijmegen wordt ge-
noemd.’ 

Tekst: Rob Essers

Foto 1992: Gerard Verschooten

Gerard Pierson (1839-1909), hoogleraar eco-
nomie, president van de Nederlandse Bank en 
minister van Financiën.

De Piersonstraat heeft in de vorige eeuw ver-
schillende ingrijpende veranderingen onder-
gaan. Van de nieuwbouw uit de eerste helft 
van de 20e eeuw zijn alleen Piersonstraat 33 
tot en met 49 overgebleven. Deze maken deel 
uit van een complex van drie beneden- en zes 
bovenwoningen plus een bergplaats. Hiervoor 
is op 6 april 1923 bouwvergunning verleend 
aan de Woningvereniging ‘Nijmegen’. Bij een 
granaatinslag op 8 februari 1945 rond 14.25 
uur werden nummer 51 en 53 verwoest. Een 
jaar eerder waren bij het bombardement op 22 
februari 1944 al de panden op de hoek van de 
Zeigelbaan getroffen. Ook de gedeeltelijk ver-
woeste panden Piersonstraat 6 tot en met 20 
(even) werden gesloopt. 

Tot 1950 liep de Piersonstraat in één rechte lijn 
van de Zeigelbaan naar de Eerste Walstraat. Bij 
de wederopbouw maakt de Zeigelbaan plaats 
voor Plein 1944. Het begin van de straat wordt 
in 1950 verlegd naar de Bloemerstraat. De 
sloop van het pand In de Betouwstraat 34, die 
op 11 januari 1950 wordt aanbesteed, maakt 
het mogelijk om de Piersonstraat door te trek-
ken tot de In de Betouwstraat. Op 18 oktober 
1950 stellen burgemeester en wethouders de 
nieuwe begrenzing vast. Het collegebesluit 
treedt op 13 december 1950 in werking.

De plannen voor een Zeigelhofgarage leiden 
in 1981 tot de Piersonrellen, de grootste mi-
litaire operatie in Nederland sinds de Tweede 
Wereldoorlog. De bovengrondse parkeergara-
ge komt er niet. De gesloopte woningen maken 
in de periode 1985-1990 plaats voor vervan-

Hoewel de straat al eeuwen bestaat, is 
de naam pas in 1914 voor het eerst door 
de gemeenteraad vastgesteld. In het 
midden van de 16e eeuw werd de straat 
al Swanegasch genoemd. De schrijfwij-
ze is in de loop der eeuwen veranderd 
in Zwanengas. De naam is waarschijn-
lijk ontleend aan een huisteken.

Aan het begin van de 20e eeuw was de 
Zwanengas een van de armoedigste straten 
in de stad: 700 mensen dicht opeengepakt in 
71 krotwoningen. Zij hebben de beschikking 
over vijf ‘poepdozen’ en één pomp met water 
van zeer slechte kwaliteit. Op advies van de 
Gezondheidscommissie wordt in 1911 een ar-
tikel in de bouwverordening ingevoegd waarin 
een rooilijn voor de Zwanengas wordt vastge-
steld. Door de verbreding aan één zijde krijgt 
de gas een breedte van 10 meter. Daarvoor 
moet een aantal onbewoonbaar verklaarde wo-
ningen worden gesloopt.

De gemeenteraad gaat op 13 september 1913 
akkoord met het voorstel tot verbetering van 
de gas. De Woningvereniging ‘Nijmegen’ 
krijgt een voorschot van 86.000 gulden voor 
de bouw van 55 volkswoningen aan de noord-
zijde. De sloop en nieuwbouw is op 13 februari 
1914 aanbesteed. Het werk wordt gegund aan 
Berntsen & Braam die met 75.977 gulden de 
laagste inschrijvers zijn.

Op 18 juli 1914 staat een brief van de bewo-
ners van de Zwanengas op de raadsagenda 
waarin zij meedelen ‘dat het hun tegenstaat, 
nu zij in een behoorlijke straat wonen, dat de 
oude naam behouden is gebleven en verzoe-
ken den naam dezer straat te veranderen.’ De 
raad stemt zonder verdere beraadslagingen in 
met het voorstel van de voorzitter om de straat 
Piersonstraat te noemen.

Jan Lodewijk Pierson (1851-1910) was als in-
genieur van de waterstaat werkzaam geweest 
in Nederlands-Indië. Na zijn pensionering in 
1899 vestigde hij zich in Nijmegen op het adres 
St. Annalaan 15 (= St. Annastraat 75). Vanaf 
14 september 1901 was hij gemeenteraadslid. 
Op 1 december 1903 werd hij voorzitter van 
de Gezondheidscommissie. Hij heeft zich on-
der meer ingezet voor de verbetering der riole-
ring, een onderzoek naar de woningtoestanden 
en de oprichting van de elektrische centrale. 
Elders in Nederland zijn meer dan dertig stra-
ten vernoemd naar zijn volle neef mr. Nicolaas 

Jack Fila op zijn balkon in 1992
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Zaterdag 7 mei kleurt de Begijnenstraat in de Benedenstad Giro-roze. Net als op andere 
plekken van de stad komt er een piazza, een buurtfestijn. Kringloopwinkel Basta neemt 
het initiatief. Basta wil laten zien wat ze in huis heeft. En de winkel zoekt meer verbinding 
met de buurt.  

Basta zet die dag lange eettafels bij de winkel in de Begijnenstraat 34 om er een echt Italiaans 
straatfeest van te maken. De vrijwilligersorganisatie krijgt van de provincie achthonderd euro 
subsidie. Een piazza moet voor dat geld in ieder geval de thema’s Italië, wielersport, Giro d’Italia 
en lekker eten terug laten komen. ‘Onze straat wordt afgezet, zodat we alle ruimte hebben’, 
vertelt Basta-vrijwilliger Maarten Barckhof. ‘We doen iets met Italiaanse muziek en Italiaans 
eten. Een oude Brandweerbus van onze bovenbuurvrouw staat er met hapjes, we laten oude 
filmbeelden zien. En we denken aan een langzaam-fietsen-wedstrijd.’ Wie het langste doet over 
een stukje straat zonder om te vallen, heeft gewonnen.’ Nog een idee is om er kraampjes neer te 
zetten waarop Italiaanse producten te koop aangeboden worden. Mensen uit de buurt die willen 
meewerken, kunnen dat in de winkel laten weten.

Winkel en huiskamer
Basta is een ideële kringloopwinkel en bestaat bijna vijfentwintig jaar. De winkel is op donderdag 
(12.00-17.00 uur) en zaterdag (11.00-17.00 uur) open. Dan verkopen de vrijwilligers gebruikte 
artikelen zoals boeken, keukengereedschap, kleding en kleine meubeltjes. Basta wil spullen 
redden van de afvalberg en vervolgens iets moois doen met de opbrengst van de verkopen. Die 
opbrengst gaat naar goede doelen in binnen- en buitenland zoals Stichting Gast en Books4Life. 
Basta heeft ook wat ondersteunende horeca: wie zaterdags zin heeft in soep, een tosti of stukje 
taart, kan in de winkel terecht. Bovendien wil Basta een culturele huiskamer zijn: af en toe is 
er bijvoorbeeld een jamsessie, schrijfatelier of een expositie zoals laatst de fototentoonstelling 
Humans of Heumensoord. De Basta-klanten vormen een gemêleerd gezelschap: van studenten 
met weinig geld tot mensen die een leuk cadeautje zoeken. 

Stap drempel over
Er gebeurt genoeg, maar meer vrijwilligers 
en meer klanten zijn van harte welkom, aldus 
Maarten Barckhof. Hij liep de winkel een jaar 
of drie geleden toevallig eens binnen en doet 
er nu allerlei werk, onder meer om Basta 
beter op het netvlies van mensen te krijgen. 
‘Vrijwilligers kunnen bij ons van alles doen. 
De een vindt het leuk om met het busje rond 
te rijden en spullen bij mensen op te halen. 
De ander doet de verkoop of zorgt dat alles 
geprijsd en mooi uitgestald wordt. Weer een 
ander wil simpelweg onder de mensen komen 
of werkervaring in onze lunchhoek opdoen.’ 
Mensen die door de Begijnenstraat lopen, 
zien de wat donkere voorkant van het Basta-
pand en hebben niet echt een idee wat er 
binnen allemaal is. Ze ervaren soms een 
drempel om binnen te stappen. Dat is jammer. 
Ook de bekendheid bij de bewoners in de 
Benedenstad mag groter. 

Verbondenheid
Basta organiseert daarom de piazza tijdens 
de Giro d’Italia. En pas geleden trok een 
groep studenten van de HAN naar de 
Benedenstad om buurtbewoners tijdens 
korte straatinterviews te vragen wat ze 
van Basta weten en wat ze ermee willen. 
Maarten Barckhof: ‘We streven naar meer 
verbondenheid met de buurt en willen weten 
hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik zie 
het al helemaal voor me dat mensen uit de 
Benedenstad af en toe koffie komen drinken 
en intussen gezellig wat spullen uitzoeken of 
prijzen. Dat helpt ons en zij komen in contact 
met elkaar en met de winkel.’ Het is een 
gevarieerde wijk qua bevolking. En bovenal 
een leuke wijk. ‘We willen graag wat voor 
onze buurt betekenen.’ 

www.bastanijmegen.nl

Tekst: Lucy Holl 

Foto’s: Gerie Sandmann

KRINGLOOPWINKEL BASTA 
KLEURT GIRO-ROZE OP 7 MEI

Interieur kringloopwinkel Basta

mei 2016

Maarten Barckhof
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Bijna alle foto’s van de Grote Markt laten 
hetzelfde beeld zien: de fraaie oude 
gevelrij met de kerkbogen, rechts de Waag 
en op de achtergrond de St. Stevenstoren. 
Bijgaande foto’s laten de andere kant 
zien. Ze zijn genomen met de rug naar de 
kerkbogen.  

De oude overzichtsfoto is gemaakt in 
augustus 1898. Het podium staat daar in 
verband met de troonsbestijging door konin-
gin Wilhelmina. Rechts zien we een aantal 
winkels. De grootste verkoopt ‘eigenge-
maakte heerenkleederen’. De toren rechts-
boven is de toren van de St. Dominicuskerk 
in de Broerstraat. Het torentje links is van 
Warenhuis Bahlmann. Dat stond op de hoek 
van de Broerstraat en de Korte Burchtstraat.
Het bombardement van februari 1944 heeft 
alle panden op deze foto weggevaagd. 

VROEGER  
EN NU

Daarvoor in de plaats zijn in de jaren 50 nieu-
we, toen moderne gebouwen verschenen. De 
winkels rechts zijn vervangen door de kolos 
van de voormalige V&D. Op de plaats van 
Bahlmann staat nu Douglas. Waar het tijde-
lijke podiumpje ooit stond, zijn nu permanent 
caféterrassen.

Bahlmann was het eerste warenhuis in 
Nijmegen. Bernhard Bahlmann (1800-1882) 
was als arme weesjongen naar Amsterdam 
gekomen om te werken in de winkel van 
Anton Sinkel. Daar keek hij hoe zijn patroon 
het ‘nieuwe winkelen’ aanpakte en begon als 
21-jarige voor zichzelf. Al snel werden de 
textielwinkels van Bahlmann in veel steden 
een begrip. Zijn derde filiaal opende hij in 
1839 in Nijmegen. Hij ging daar in 1855 ook 
wonen. Bernhard werd opgevolgd door zijn 
kinderen en kleinkinderen. 

In 1915 maakte G. Reyers bovenstaande foto 
van het Nijmeegse Warenhuis Bahlmann. 
Goed is te zien dat de straten toen veel 
smaller waren dan nu. Rechts van Bahlmann, 
op de andere hoek van de Broerstraat, zien 
we een tabakswinkel. Rechts hiervan, net 
buiten deze foto, maar wel zichtbaar op de 
overzichtsfoto, was de winkel van ,,De Zon”: 
Vroom & Dreesmann. 
In 1915 waren er al verkeersborden. 
‘Verboden in te rijden’, meldt het bord 
aan de gevel van de tabakswinkel over de 
Broerstraat. 

Bronnen: Regionaal Archief Nijmegen, 
nijmegencity.nl en Nieuwsbrief van het 
Katholiek Documentatie Centrum, nr. 6 2010

Tekst: René van Berlo

Oude foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Nieuwe foto’s: Gerie SandmannGrote Markt in 1898

Grote Markt in 2016

Douglas

Warenhuis Bahlmann
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��Waar zijn jullie geboren?
  In koor: ‘Hierboven in bed. In dit huis aan 

Achter de Carmel.’

��Achter de Carmel?? Vanwaar die 
straatnaam? 

   Verbaasde blikken, uhh. Gelukkig valt 
papa bij: ‘Hiertegenover was vroeger een 
Karmelietenklooster. Vandaar.’ 

��Waar zitten jullie op school?
  Anne Sophie: ‘Op de Petrus Canisiusschool 

in groep 7.’ Ze is heel beweeglijk, 
schuddend met haar lange haar: ‘Vandaag 
word ik gebeld of ik volgend jaar naar 
een schakelklas mag op het Stedelijk 
Gymnasium. Ik heb héél veel toetsen 
gedaan!’ Floris, opvallend zacht pratend: ‘Ik 
zit op het NSG, in klas 2.’

��Wat hebben jullie vandaag gedaan op 
school?

  ‘Wij hebben vandaag een les gehad over 
mantelzorgers.’ Vol humor: ‘Eigenlijk zijn 
mijn ouders een soort mantelzorgers…’

��Heb jij een bijzonder project dit jaar?
  Floris, enthousiast: ‘Ik ga meedoen met de 

NSG Zuid-Afrika-Expeditie 2016. Wij gaan 
daar helpen goed voedsel te verbouwen en 
ondersteunen bij irrigatie.

   Kijk maar op www. bambanani.org.’

��Dit kost toch ook heel wat?
 ‘Wij moeten de reiskosten zelf verdienen.’

��13 jaar... Hoe doe je dat dan?
   ‘Ik ga winkels in de buurt langs met mijn 

zelfgemaakte collectebus. En ik word 
gesponsord als ik de Vierdaagse loop. Ik 
krijg het geld echt bij elkaar!’

��Anne Sophie, speel jij wel eens buiten?
  ‘Wat ik wel doe is, samen met mijn 

vriendinnetje Luca, in de Lange Hezelstraat 
als straatzanger optreden!’

OPGROEIEN IN 
NIJMEGEN-CENTRUM 

Floris (13) en Anne Sophie (11) Sizoo  
EEN BEDACHTZAME FLORIS, EEN 
SPRANKELENDE ANNE SOPHIE

Anne Sophie en Floris Sizoo

Samen op de Snelbinder met uitzicht op de stad Te
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��Wat?
  ‘Ja, wij zitten op een Afrikaans koor. Wij 

hadden laatst zoveel in onze hoed dat de 
echte straatmuzikant ons wegstuurde!’

��Hebben jullie wel eens ruzie? 
  Anne Sophie boos: ‘Floris pikt mijn 

selfiestick. Alle broers zijn stom.’

��Lezen jullie wel eens de krant?
  In koor: ‘Ja, bij het ontbijt.’ Floris: ‘Ik 

lees over sport. Ik zit ook op voetbal, bij 
Trekvogels.’ Anne Sophie: ‘ Ik lees de strips 
en probeer Zoek de tien verschillen van 
Bertus te zoeken.’

��Staan jullie dan zo vroeg op?
  Floris: ‘Jawel.’ Anne Sophie, met veel 

mimiek: ‘Mij moeten ze eruit dragen, soms!’

��Wat drinken jullie het liefste?
  ‘Chocomel!’ Anne Sophie wordt steeds 

beweeglijker. 

��Wat is er, Anne Sophie?
  ‘Ik moet me omkleden, ik moet naar 

turnen. En, ik word vandaag gebeld over 
die schakelklas, pfff.’ Anne Sophie rent naar 
boven en komt in haar turnkleding weer 
terug.

��Ga je op de fiets?
   ‘Nee, dat mág ik nog niet.’ 
  Floris zit intussen een spelletje te doen, 

een soort tweedimensionale Rubiks kubus. 
Anne Sophie is later gebeld, dat ze is 
toegelaten tot de schakelklas.   
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Winkelketens die failliet gaan, zoals recent V&D, laten hun sporen achter in de stad. 
Het meest triest is het voor de mensen die er werken en die vaak een periode van 
onzekerheid tegemoet gaan, op zoek naar een nieuwe baan. Voor de gemeente 
Nijmegen ligt hier de taak om hen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. 
Zodat ze weer snel aan de slag kunnen. 

Voor collega-winkeleigenaren zijn faillissementen vaak een domper. Leegstaande panden zijn 
niet goed voor het aanzicht van een straat. Dat gevaar ligt snel op de loer, denk maar aan het 
pand van Het Goed in de Burchtstraat dat binnenkort leeg komt te staan. Of de InterSport op de 
hoek van Plein ’44: zo’n verlaten pand is onaantrekkelijk voor winkelend publiek. Niet voor niets 
in 2014 door veel bewoners uitgekozen als lelijkste pand van Nijmegen.
Natuurlijk is de gemeente geen vastgoedexploitant. Maar volgens GroenLinks heeft de 
gemeente wel de taak om samen met ondernemers en bewoners de stad aantrekkelijk te 
houden. Dat gebeurt gelukkig ook al: samen met winkeliersverenigingen en het Huis voor 
de Binnenstad, maar ook met bewoners wordt gewerkt aan een aantrekkelijk Nijmeegs 
centrum. En sinds 2014 hebben we een wethouder binnenstad die zich volop inzet voor dat 
doel. GroenLinks ziet echter nog meer kansen voor nieuwe concepten. Het vertrek van grote 
winkelketens is daarvoor een prima aanleiding.
Natuurlijk, wij zijn de partij die meer groen in de straten wil en beton zo veel mogelijk verruilt 
voor een grasmat met bomen. GroenLinks zet al jaren in op een groene Waalkade, het 
aanleggen van fietspaden en het autoluw maken van de ringstraten in het centrum. Dat blijven 
we doen. Maar om onze binnenstad echt toekomstbestendig te maken moeten we ook zorgen 
dat er genoeg te beleven is. Om het aantrekkelijk te houden voor bezoekers en zeker ook voor 
bewoners. En daar valt nog een slag te maken. De recente faillissementen laten immers zien 
dat het steeds moeilijker wordt om te concurreren tegen online winkelen. Op je bank achter 
een laptop je nieuwe schoenen kopen is net zo makkelijk en scheelt gedoe. Dus als er weinig 
te beleven is een winkelcentrum blijven veel mensen net zo lief thuis.

Grijp leegstaand aan 
voor vernieuwing

Markthal Rotterdam

Daarom moeten we niet blijven hangen in het 
traditionele beeld van een winkelstraat, maar 
kijken naar de toekomst. Meer diversiteit in 
plaats van meer van hetzelfde. Te denken valt 
aan het stimuleren van jonge ondernemers 
om zich te vestigen in de binnenstad. We zien 
dat dit in de Honig enorm goed werkt en een 
impuls geeft aan het hele gebied. Dit kan ook 
in de binnenstad. Of werk maken van een 
markthal. Juist voor bewoners is het ideaal om 
iedere dag verse producten te kunnen kopen 
van ondernemers en boeren uit de regio. 
Laten we als gemeente, bewoners, 
ondernemers én verhuurders de handen ineen 
slaan en met vernieuwende ideeën aan de 
slag gaan. Laten we concepten uitproberen, 
nieuwe ondernemers (eventueel tijdelijk) de 
kans geven zich te bewijzen. In onze ideale 
binnenstad wonen mensen met plezier. 
Ondernemers verdienen een eerlijke boterham 
en iedere maand is er wat nieuws te beleven. 
Ook (of misschien wel juist!) in grote panden 
zoals die van V&D, Perry en Het Goed. 
Waarom is die markthal er eigenlijk nog niet?   

Lisa Westerveld, raadslid GroenLinks Nijmegen

Foto: skyscrapercity.com

OPINIE
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Kronenburgerpark
Communiceren in deze tijd een 
tijdrovende bezigheid. Wij allemaal, 
degenen die op een of andere manier 
betrokken zijn bij de Stichting Vrienden 
Kronenburgerpark, de dierenverzorgers, 
de stuurgroep, het bestuur, wij zijn 
de laatste jaren allemaal meer gaan 
communiceren met bezoekers van 
het park en geïnteresseerden in onze 
dieren.
Wij communiceren via Facebook, onze 
website, het informatiebord in de 
dierenweide, deze kroniek in Mariken 
die zes keer per jaar uitkomt en onze 
jaarlijkse folder die binnenkort bij ruim 
vijfduizend binnenstadbewoners op de 
deurmat valt.
De tijd en aandacht die we hieraan 
besteden, leveren duidelijk resultaat op. 

Wij ervaren steeds meer betrokkenheid 
van de parkbezoekers. Bezoekers 
spreken onze dierenverzorgers aan over 
het wel en wee van de dieren. En wij 
vertellen hier graag over. Ook als we een 
dier verloren hebben, zoals onlangs ons 
prachtige grote konijn. Wij hebben alles 
gedaan wat in ons vermogen lag om 
hem te redden. Het mocht niet baten. 
Konijnen zijn heel kwetsbaar, helaas. 
Mensen stellen ons vragen via de 
website en we worden vooral veel 
gebeld door bezorgde bezoekers. Zij 
zien vreemd gedrag van een van de 
dieren of een plastic zak die in de 
dierenweide ligt. Schroomt u niet. Wij 
zijn hier blij mee.
Onze oproep voor een dierenverzorger 
en een pro-actieve denker heeft 
geresulteerd in twee nieuwe 
medewerkers!

Als onze pauwen op stap gaan - en dat 
gebeurt herhaaldelijk in deze tijd van 
het jaar - worden we vele malen per 
dag gebeld door bezorgde bewoners 
of passanten. Ze werden laatst gespot 
in de Bottelstraat! Dat vinden wij ook 
wel ver van huis. De pauwen gaan 
altijd weer naar huis, kunnen we 
geruststellend zeggen. 
Zij lopen ook wel eens op het Joris 
Ivensplein. Een prachtig gezicht. Joris 
Ivens droomde toch al over Nijmegen, 
maar dat beeld heeft hij vast nooit voor 
ogen gehad, toen hij zei:

Dikwijls, ver weg
bleef Nijmegen, mijn jeugd,
toch dicht bij mij. 

Tekst: Joke van Onna    Foto: Gerie Sandmann

mei 2016
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ONZE BIEB 
BESTAAT EEN 
EEUW
Honderd jaar geleden opende de Openbare Leeszaal en Boekerij 
aan de Oranjesingel 2a. ‘Toegang kosteloos’ stond er heel groot op 
de gevel, om de Nijmegenaren ervan te overtuigen dat ze allemaal 
welkom waren. Nu, bij het 100-jarig bestaan van de Bibliotheek 
Gelderland Zuid, staan de mensen in de rij om als ambassadeur te 
vertellen hoe belangrijk de bibliotheek voor hen is
 
Negen ambassadeurs heeft de jarige bibliotheek uit tientallen aanmel-
dingen gekozen. We zagen ze afgelopen tijd levensgroot op de reclame-
zuilen in de stad afgebeeld. In één zin stond erbij waarom ze zo graag in 
de ‘bieb’ komen. Thea Voss-Cillessen bijvoorbeeld is één van de negen. 
Ze woont vlakbij het station en is regelmatig te vinden in Bibliotheek De 
Mariënburg. Ze komt er voor boeken, cd’s en films én ze deed er een 
cursus Digitale Vaardigheden. ‘Dankzij de iPadcursus in de bieb kan ik nu 
gezellig chatten met mijn kleinkinderen’, zegt ze op haar grote poster. 
Haar verhaal staat ook in het prachtige jubileumboek 100 jaar Openbare 
Bibliotheek in Nijmegen, 1916 >>2016, dat eind maart verscheen. Het 
boek werd tweede paasdag tijdens de grote jubileumviering gelanceerd 
en is nu te koop in de boekhandel.

TALKSHOW
Tv-persoonlijkheid Hanneke Groenteman presenteerde die tweede paas-
dag een live talkshow in De Mariënburgvestiging en vroeg de ambassa-
deurs daarbij nog eens het hemd van het lijf. Ook een andere ambas-
sadeur, Katja Linders, komt vaak in de bibliotheek, vertelde ze Hanneke 
Groenteman. Soms hoeft ze er niet eens iets speciaals te doen, maar 
loopt ze toch ‘stiekem’ een rondje, verklapte ze. ‘In de bibliotheek hangt 
een speciale sfeer, het is een oase van rust voor mij in de waan van 
alledag.’ Katja sprong nog net geen gat in de lucht toen ze hoorde dat ze 

gekozen was als één van de negen ambassadeurs, maar het scheelde 
niet veel. ’Nu kan ik nog vaker praten over taal en boeken.’  Katja is ook 
vrijwilliger in het Taalhuis van de bibliotheek: dat is voor mensen die hulp 
nodig hebben bij het lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse 
taal. 

BIEB-BN’ERS
‘Jullie zijn nu de BN’ers, de Bekende Nijmegenaren van de bieb, en dat 
blijf je de rest van je leven’, grapte Hanneke Groenteman. Ze liet ook 
bibliotheekambassadeur Amal Karam uitgebreid aan het woord, een 
journaliste die in 1997 uit Syrië vluchtte. Het duurde tien jaar voor-
dat Amal te horen kreeg dat ze in Nederland kon blijven. In die jaren 
mocht ze officieel niets, maar daar trok ze zich niets van aan. ‘Ik spreek 
vloeiend Engels dus ik redde me wel, maar ik moest en zou van mezelf 
goed Nederlands leren. De bibliotheek werd mijn place to be. Ik las 
van alles, ontdekte de Arabische afdeling, keek in kunstboeken. En ik 
luisterde naar Nederlandstalige muziek met inhoud, zoals de cd’s van 
Stef Bos.’ Nu denkt, praat, droomt en schrijft Amal in het Nederlands 
en haar eerste dichtbundel is net verschenen. Nu ze ambassadeur van 
de bibliotheek is, heeft ze een nieuw idee: ‘Ik wil schrijfworkshops gaan 
geven.’ 

www.100jaarbieb.nl

Tekst: Lucy Holl    Foto’s: Marcel Krijgsman

Hanneke Groenteman (links) interviewt de ambassadeurs Het was een levendige talkshow in de bibliotheek. 

100 JAAR 
Het jubileumboek vertelt de geschiedenis van ‘100 jaar 
Openbare Bibliotheek in Nijmegen’. De bibliotheek veranderde 
van uitlener van boeken in een plek die bol staat van de activi-
teiten. Het boek bevat vele foto’s van alle gebouwen waar de bi-
bliotheek in Nijmegen en omgeving zat of nog zit. Wie herinnert 
zich niet De Lindenberg (de hoofdvestiging van 1971-2000), met 
vele hoogteverschillen, hoekjes en vensterbanken, destijds was 
het het meest hippe gebouw van de stad. Nu is De Mariënburg 
met zijn 4.700 vierkante meter de huiskamer van de stad.
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Omringd door een hoop Sushigeweld bevindt zich midden op 

de Bisschop Hamerstraat Chinees-Indisch restaurant Peking. 

Onder leiding van Michelle Wang en Johny Tan is Peking 

uitgegroeid tot een fijne plek waar ik en veel bekenden van 

mij graag komen om tegen een mooie prijs en in een warme 

en ongedwongen ambiance lekker te eten. Wat opvalt is de 

warmte en gastvrijheid die het stel tentoonspreidt. Ze zijn 

altijd in voor een praatje en geïnteresseerd in hun gasten die 

ze vaak bij naam kennen. Ik heb regelmatig gedacht ze een 

keer thuis uit te nodigen om ze flink te verwennen. Ze wer-

ken namelijk heel hard. Mariken is een mooi medium om ze 

eens een keer in het zonnetje te zetten. 

Michelle is 41 jaar geleden geboren in China in de stad Wenzhou en 
Johny 44 jaar geleden in Singapore. Veertien jaar geleden hebben 
zij het restaurant overgenomen van de familie Chen met wie ze nog 
elke week contact hebben in de Chinese kerk in Arnhem. Hier treft de 
Chinese christelijke gemeenschap elkaar. Lin, de vader van Johny, is 
gelovig, vandaar dat het restaurant op dinsdag gesloten is, zodat de 
familie op die dag naar de kerk kan. Lin is inmiddels 70 jaar oud en runt 
nog met veel verve de keuken. 

OORKONDE
De verschillende oorkonden, op naam van vader, aan de muur verkla-
ren de goede kwaliteit en smaak van het eten bij Peking. Op iedere 
oorkonde staat een andere geboortedatum van vader. Vader is geboren 
in een tijd en op een plek in China waar de mensen niet konden lezen 
en schrijven, dus ook de jaartelling niet kenden en aangifte vaak veel 
later plaatsvond (of niet) dan de geboorte zelf. 

MICHELLE
Michelle was 20 toen ze naar Nederland kwam. Ze mocht die Nederlanders 
wel en het was vergeleken met China in die tijd goed verdienen hier. Nu met 
de groeiende economie in China is dat verschil er niet meer.

JOHNY
Bij Johny is het anders gegaan. Zijn ouders zijn in eerste instantie 
zonder hem naar Nederland vertrokken. Johny bleef in Singapore ach-
ter bij zijn oma totdat hij vijftien werd. Toen is hij ook naar Nederland 
gekomen. Op zijn zeventiende moest hij weer terug om aan zijn mili-
taire dienstplicht te voldoen. Drie jaar later keerde hij weer terug naar 
Nederland. Dat de vader van Johny uit Singapore komt, verklaart de 
diversiteit van de menukaart van Peking. Degenen die in Singapore zijn 
geweest, weten dat Singapore geen nationale keuken kent. Singapore 
is een smeltkroes van Aziatische culturen en dito keukens. Naast de 
traditionele Chinese en Indonesische gerechten kent Peking dan ook 
een smakelijke Thaise kaart.

SAMEN
Michelle en Johny hebben elkaar achttien jaar geleden in Nederland 
ontmoet. Nadat ze lang boven de zaak hebben gewoond, wonen 
ze nu met dochter Evelien (14) en zoon Jeffrey (12) in Lent. Samen 
bestieren ze met veel liefde en passie hun restaurant. Ik kom er al 
van kleins af aan, toen het nog in handen was van de familie Chen. 
Ik kom er nog steeds graag vanwege de kwaliteit en versheid van 
het eten, maar vooral ook vanwege de gastvrijheid van Michelle en 
Johny die ongeëvenaard is. En hoewel mijn broers niet naast de deur 
van het restaurant wonen, kom ik ze toch regelmatig tegen als ze er 
zitten te eten en ik kom afhalen. Eigenlijk zit er altijd wel een bekende 
van mij. Inmiddels kennen ze veel klanten bij naam en voel je je nog 
steeds speciaal als je langskomt. Iedere keer weer. De leuke intieme 
ronde zitjes, de Chinese achtergrondmuziek en de prachtige kleurrijke 
kimono-jasjes van de gastvrouw dragen bij aan de Peking-experience. 
Volgens een vriendin van mij voelt het iedere keer weer als ‘thuisko-
men’. 

DIVERS PUBLIEK
Ze vinden het leuk om een restaurant in het centrum van de stad te 
hebben. Het lijkt ze veel leuker dan in een dorp. Dat lijkt ze maar saai. 
Hier is het publiek divers. Overdag (ze zijn ook open voor de lunch) 
komen er veel bekenden langs voor een kopje koffie of om even bij 

CHINEES-INDISCH RESTAURANT ‘PEKING’

HEB JE AL GEGETEN?

Chinees-Indisch restaurant ‘Peking’
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te praten. Erg gezellig. Ze mogen ook bekende Nederlanders tot hun 
klandizie rekenen. Zo komt oud-ministerpresident Van Agt regelmatig 
langs. Een foto met Van Agt naast Johny wordt als bewijsmateriaal 
opgevoerd. Ook hebben zij het eten mogen verzorgen voor Robert ten 
Brink met cameraploeg, oud-minister Rita Verdonk en Carlo Boshart. 
Maar het echte bewijs voor hun kwalitatieve kookkunsten zijn natuur-
lijk de talloze ‘echte’ Chinezen die ik er vaak zie zitten. 

HARD WERKEN
Ze werken standaard twaalf uur per dag, zes dagen in de week. 
Ze doen veel zelf: de inkoop, het schoonmaken en de bediening. 
Daarnaast verzorgen ze regelmatig de catering voor grote groepen. 
Het harde werken en hun passie voor klanten kennen ook een keer-
zijde. Doordat ze de klant zo centraal stellen, vergeten ze zichzelf wel 
eens. In hun spaarzame vrije tijd gaan ze graag uit eten. Het liefst a la 
carte. Maar ze kunnen hooguit twee dagen zonder rijst… 
Om toch aan de nodige lichamelijke ontspanning en/of inspanning te 
komen wandelt Michelle regelmatig vanuit hun woonplaats Lent naar 
hun restaurant in de stad. Johny vinden we, als het goed is, terug in 
de sportschool voor krachttraining.

GERECHTEN
De meest bestelde gerechten in hun restaurant zijn de babi pangang, 
en diverse wokgerechten. Ik ben zelf gek op hun specialiteit de kip 
Peking. Een gerecht met kleine sliertjes kip die door een kruidig beslag 
worden gehaald en vervolgens worden gefrituurd om daarna afge-
blust te worden met een zoete chilisaus en julienne gesneden prei 
en wortel. Daarnaast trekken ze veel klanten met hun zogenaamde 
tipan-gerechten waarin op de plaat gebakken vlees en groente afge-
blust worden met heerlijke oosterse sauzen, waarbij een hoop stoom 

vrijkomt. Dat geeft een lekker sissend geluid en heerlijke geur in de 
zaak. Ook de Thaise kaart is een van mijn favorieten. Terwijl ik aan 
het vertellen ben over mijn kip Peking loopt het water in de mond van 
onze fotograaf Gerie. Hij is nog (hoe is het mogelijk) geen klant van 
Peking. Terwijl Gerie bezig is onze restaurateurs op de foto te zetten, 
arriveren een dampend bakje witte rijst en een prachtig versierd bord 
met mijn favoriete kipgerecht op tafel. Een gast ontvangen zonder 
eten te geven bestaat niet. Eten in de Chinese cultuur is sowieso heel 
belangrijk. Als je daar iemand op straat tegenkomt vraag je niet ‘hoe 
gaat het met je?’ maar vraag je standaard ‘heb je al gegeten?’ Gerie is 
inmiddels verkocht en weet waar hij voortaan moet eten. 

DROOM
Het was fijn om Michelle en Johny eens een keer op een andere 
manier te spreken en wat meer van hun achtergrond te weten. Op 
de vraag of ze nog een droom hebben, antwoorden ze dat ze vaker 
naar China zouden willen gaan. Nu gaan ze een keer in de vier jaar en 
dan hooguit voor twee weken. Graag zouden ze ieder jaar willen gaan 
en dan langer. De ouders van Michelle wonen nog in China. Na hun 
pensioen teruggaan naar China lokt ook een beetje. De economische 
omstandigheden zijn nu vele malen beter dan toen ze daar nog woon-
den en naar Europa vertrokken. Dus wie weet. 

Met een vol en tevreden gevoel pakken de fotograaf en ik onze spullen 
op. De eerste klanten melden zich inmiddels. De jassen worden keurig 
door Michelle aangenomen en op de kapstok gehangen. De eerste 
drankjes worden genoteerd. De klant staat weer centraal, zoals het 
hoort. 

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

Menukaart Chinees-Indisch restaurant ‘Peking’Johny Tan en Michelle Wang
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PASSANTEN IN DE 
BINNENSTAD
Het centrum transformeert snel. Je ziet het 
en je voelt het. Zomaar wat veranderingen 
van de laatste tijd: de komst van de flats op 
Plein ‘44, de bouw van de Nimbus en de stu-
dentenflats boven Doornroosje, het vertrek 
van de bewoners uit Nieuw-Doddendaal. 
Vaak tasten dergelijke ingrepen de skyline 
van de stad aan. Maar dat is maar één kant 
van de zaak. Want altijd hebben deze veran-
deringen een impact op de sociale samen-
stelling van onze buurt.

Ik pak er de laatste buurtmonitor eens bij – 
u weet wel, die inventarisatie van de bevol-
king in elk Nijmeegse wijk, uitgesplitst naar 
leeftijd. Deze is van november 2015, dus 
nog voor de oplevering van de Nimbus en 
de ontruiming van Nieuw-Doddendaal. Als 
ik naar de cijfers van de Benedenstad en de 
binnenstad kijk vallen een paar dingen met-
een op. 

BEWONERSPLATFORM 
CENTRUM NIJMEGEN

mei 2016

In de Benedenstad zijn er veel minder kin-
deren beneden de 14 jaar dan in Nijmegen 
gemiddeld (5% tegen 14%) en meer ouderen 
boven de 50 jaar (43% tegen 33%). Het is dui-
delijk een ‘oude’ Nijmeegse wijk – en in dit 
geval vanwege de bevolkingssamenstelling.
Veel extremer is de situatie in de binnenstad. 
Daar wonen percentueel nog minder kinde-
ren dan in de Benedenstad (3%) en ook veel 
minder 50-plussers (15%). Dit is minder dan 
de helft van het gemiddelde in heel Nijmegen 
(33%). Om het anders te zeggen: 82% van de 
binnenstadbewoners is tussen de 15 en 49 
jaar (Nijmeegs gemiddelde 53%). Wie dat 
zijn? Voornamelijk studenten, kamerbewo-
ners en jonge stellen zonder kinderen – in 
moderne termen: young professionals. 

OVERHEERSING
Die overheersing van young professionals 
in de binnenstad zal, vrees ik, blijvend zijn. 
Als een stel op de 19de etage van de Nimbus 
een kind krijgt, vertrekt dat binnen afzienba-
re tijd naar Nijmegen-Noord of Lindenholt 
en maakt plaats voor een nieuw stel zonder 
kinderen. Dit zijn ‘passanten’ in de binnen-

stad, net als de studenten en kamerbewo-
ners: ze wonen een paar jaar in onze buurt 
en vertrekken dan weer. 
Dat leidt tot weinig ‘buurtgevoel’ bij deze 
mensen. Ze voelen zich nauwelijks verbon-
den met hun directe omgeving, kennen hun 
buren nauwelijks en worden zelden actief 
in hun woonomgeving. Hun leven speelt 
zich grotendeels af op de universiteit, hoge-
school of – als ze zzp’ers zijn – binnenshuis. 
Hoe meer van dergelijke passanten in een 
buurt wonen, des te meer staat het toch al 
kwetsbare sociale weefsel onder druk. 

GEMENGDE WIJK
Nog meer van die young professionals in het 
centrum is niet wenselijk – een gezonde wijk 
is een gemengde wijk. Degenen die er nu al 
zijn, moeten meer bij de wijk worden betrok-
ken. Hoe? Misschien is een eerste stap buurt-
voorzieningen aan te bieden waar echt be-
hoefte aan is. Café, bioscoop, supermarktje 
en restaurant zijn er genoeg op loopafstand. 
Maar misschien willen die jonge mensen ook 
wel ‘n betaalbare werk- of studieplek waar ze 
met hun laptop kunnen inloggen en werken. 
Of misschien zoeken ze een vergaderzaaltje 
of klein kantoor, in plaats van thuis om de 
keukentafel bijeen te komen. Of misschien 
hebben ze behoefte aan ‘n sportruimte om te 
tafeltennissen of te badmintonnen. 
En om dan maar gelijk een volgende stap te 
zetten: misschien moet het AC Doddendaal 
wel geschikt gemaakt worden voor dergelij-
ke functies, in principe gericht op buurtbewo-
ners. Het bindt deze young professionals in 
elk geval meer aan onze buurt. En wie weet 
ontstaat dan vanzelf de interesse in en liefde 
voor de plek waar ze wonen. 

Tekst: Hans Walraven, 

lid Regiegroep Bewonersplatform Centrum

Foto: Gerie Sandmann

Burgemeester Hubert Bruls opent de Nimbustoren, vrijdag 1 april 2016
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De Blauwe steen
Vroeger was de Blauwe steen een grim-
mige plaats. Rond 1522 was de plek op de 
Burchtstraat in gebruik om wetsovertreders 
vast te ketenen. Men werd er gestraft, te 
schande gesteld, gegeseld of erger. Vingers 
afgehakt of de oren afgesneden. 
Ik weet dat omdat ik een artikel van de hand 
van Jan Kuys onder ogen kreeg, uit handen 
van de kleinzoon van ‘verkeersagent Gert 
Schouten’. Bij het artikel was een foto ge-
plaatst. Op de foto stond deze agent op de 
blauwe steen tussen de tramrails te kijken 
naar de bedrijvigheid.
In deze tijd wordt sociale media vaak ge-
bruikt om schandstraf uit te spreken. Alleen 
is het dan anoniem. Vroeger konden men-
sen voor je inspringen. Als je te schande 
werd rondgeleid, kon iemand borg voor je 
staan.
Jezelf weren tegen de anonimiteit is lastig. 
‘Reaguren’ is populair als de huidige vorm 
van schandstraf. Men neemt alles en ieder-
een op de korrel. Mensen uit het openbaar 
bestuur, bankwezen, vrijwilligers, politie, 
voetballers. Vaak zonder enige vorm van 
fatsoen.
Dat laten we tegenwoordig niet zo maar 
meer gebeuren. Als reaguurder krijg je als 
je geluk hebt eerst de politie op bezoek. 
Misschien leidt een gesprek tot meer be-
grip. Als de pers komt ben je slechter af. 
Zij zetten je op de blauwe steen.
 
Fatsoen, dat moet je doen. 
 
(Reaguurder: iemand die voortdurend ne-
gatief en niet opbouwend reageert) 

William Nijland, 
Wijkagent Nijmegen-Centrum

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

William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)

Inbraak, diefstal en beroving zijn misdrijven die veel voorkomen Zij hebben een grote 
impact op slachtoffers en de samenleving. De aanpak van deze misdrijven heeft daar-
om landelijk een hoge prioriteit. Ook bij de politie in Nijmegen is deze aanpak een 
van de speerpunten. 

De website www.stopheling.nl, het digitaal opko-
persregister (DOR) en publieksvoorlichting zijn 
drie belangrijke middelen die worden ingezet. Zo 
wil de politie de afzetmarkt van gestolen goede-
ren verkleinen en daarmee ook het aantal woning- 
inbraken terugdringen. Nijmeegse opkopers die 
nog niet aangesloten zijn, worden de komende 
tijd benaderd met informatie. 

DOR voor ondernemers
Volgens de wet moeten opkopers van tweede-
hands goederen hun ingekochte goederen re-
gistreren. Om de opkopers het makkelijker te 
maken is het Digitaal Opkopers Register (DOR) 
ontwikkeld. Bijna zeventig Nijmeegse opkopers 
worden de komende maanden verzocht om zich 
aan te sluiten bij dit register. Hieronder vallen 
goudopkopers, telefoonwinkels, juweliers en 
pandjeshuizen. 

Het DOR is de moderne variant van het papieren 
register. Het systeem checkt automatisch of iets 
als gestolen geregistreerd staat. Wanneer dit het 
geval is, gaat hiervan een melding naar de poli-
tie, die daarop actie zal ondernemen. De verkoper 
is bekend. Hij is de steler of de heler en zal zich 
moeten verantwoorden.

SODA-regeling opkopers
De afhandeling van een helingszaak kost de on-
dernemers niet alleen veel geld, het vergt ook 
veel tijd door de administratieve handelingen. 
Via www.so-da.nl moet de heler een schadever-
goeding betalen van 206 euro. Hiervoor hoeft de 
winkelier niet zelf achter het geld aan, dat doet 
SODA.

Voorlichting aan burgers
De burgers moeten niet langer bereid zijn gesto-
len goederen te kopen. Zij hebben belang bij de 
aanpak van heling. Niet alleen om gestolen goe-
deren (met emotionele waarde) terug te krijgen, 
maar ook om de samenleving veiliger te maken en 
High Impact Crimes te verminderen. Daarnaast 
krijgen burgers een beter zicht op eerlijke opko-
pers en verkopers.
Om dit te bereiken wil de politie burgers informe-
ren over de risico’s. Bijvoorbeeld door reguliere 
voorlichtingscampagnes met posters en flyers, in 
combinatie met persoonlijke communicatie.  De 
bonafide opkopers zullen eventueel gepubliceerd 
worden, zodat de burgers weten waar zij hun goe-
deren wel veilig kunnen kopen.  
 

Tekst: Nihat Avci, politie

POLITIE NIJMEGEN START  
MET CAMPAGNE STOP HELING
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branche tot hij vroeg in de veertig werd getroffen door een hartaanval. 
Tijd voor de alarmklok. Een grote factor was stress. Dit was voor hem 
het signaal om de koers drastisch te wijzigen naar een beroep met 
de handen. Aangetrokken door het ouderwetse barbiersvak en inspe-
lend op de terugkeer van de barbier in de grote steden, heeft Mickel 
een één-op-één-cursus van een jaar gevolgd bij een echte barbier in 
Breukelen. Een betere opleiding dan van een echte vakman kun je niet 
hebben. De man verzekerde Mickel ervan dat, als hij er geen talent 
voor zou hebben, hij dit eerlijk zou zeggen. Maar Mickel had wel talent 
en zette door, met deze eigen barbierwinkel als resultaat. 

Interieur
De winkel oogt van binnen als een plaatje en is eigenhandig opge-
knapt en ingericht. Alle spullen zijn door intensief speurwerk gevon-
den, aangekocht en soms gekregen. Het interieur komt uit een bar-
bierwinkel, gelegen in een dorpje nabij Berlijn. Verder is de zaak op-
geluisterd met mooie Chesterfieldstoelen. Een heuse Dugattimotor 
maakt de inrichting af tussen de haarsmeerseltjes en mannendinge-
tjes. Merken als Uppercut, Suavecito, Dapper Dan vind je niet bij het 
Kruidvat, laat staan Reuzel en Beard Balm. 
Onze geboren Limburger, getogen Brabander en blijvende 
Nijmegenaar heeft nog wel een droom te verwezenlijken die de zaak 
compleet kan maken. Een koffiehoek waar mensen rustig hun krantje 
kunnen lezen en bezoekers op hun gemak het interieur kunnen be-
wonderen. 

mei 2016

Mickel Moors knipt een klant.

DE BARBIER
Op de karakteristieke hoek van Lange Hezelstraat en Joris 
Ivensplein/Nieuwe Markt is sinds november 2014 een nieuwe on-
dernemer duidelijk zichtbaar bezig geweest om deze van oudsher 
aanwezige Poort naar het winkelgebied van Nijmegen nieuw le-
ven in te blazen.

Vele onooglijke winkeltjes zijn hem voorgegaan, zoals een bloemen-
winkel, een ski-outlet, een beddenwereld, een Perzische tapijtenboer, 
antiek en curiosa en in de late jaren 80 natuurlijk nog veel meer. Wat 
bleef was de mooie gevel met de vele ramen en een ruime winkel die 
bij alle vorige ondernemers niet tot zijn recht was gekomen. 
Het totaaloppervlak van de winkel was door de schotten en de wand-
jes niet zichtbaar, totdat de Barbier zich hier vestigde. De barbier zelf 
is Mickel Moors, bij velen bekend als bevlogen oud-voorzitter van 
het Bewonersplatform Centrum en sinds kort actief bestuurslid van 
de Hezelstraatwinkeliers. 

Waarom?
Wat beweegt iemand er toe om de barbier weer aan het straatbeeld 
toe te voegen? Nieuwsgierig als Mariken is, stappen we bij Mickel 
naar binnen. We worden van harte welkom geheten, wat wel eens 
anders is in de bij uitstek voor mannen ingerichte barbershops in 
Nederland. Iedereen is welkom, onderstreept Mickel. Gezeten op een 
50’er jaren kappersstoel met een verrukkelijk bakje koffie neem ik de 
pen ter hand. Mickel steekt van wal, intussen een jonge zuiderbuur 
met schaar en mes coifferend, die vrolijk koutend met een aanste-
kelijk Belgisch accent het gesprek nog meer luister bijzet. Overigens 
niet de jongeman op de foto.

Omgeschoold
Voorheen bekleedde Mickel een managementfunctie in de recycling- Te
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In de late Middeleeuwen kwam Nijmegen 
bij het Hanzeverbond. Dat heeft een flinke 
impuls betekend voor de scheepvaart, 
de goederenomslag en het ontstaan van 
een bedrijvige Waalkade. Schepen uit het 
Hanzeverbond leverden hun goederen over 
Waal, Rijn en de IJssel, via de Zuiderzee en 
de Noordzee naar Duitse en Deense bond-
genoten en gebieden aan de Oostzee. 

HOUTEN ZEILSCHEPEN
Die schepen waren houten zeilschepen, ge-
bouwd als drijvende pakhuizen met bolle bui-
ken om zoveel mogelijk lading mee te nemen. 
Het bouwen van die boten stelde hoge eisen 

aan de timmermanskunst van de scheepsbou-
wers. De vikingdrakar was een van de eerste 
types. Er waren ook het vlotschip, de swellis, 
de mol-aak en de samoereus of keulenaar. 
Andere historische schepen waren de fluit, de 
crabschuyt, de hulk, het kofschip, de kogge, 
de otter, de aak en de tjalk. Vooral in de 18e 
en 19e eeuw was de tjalk hét zeilende bin-
nenvaartschip in Noordwest-Europa. Het was 
het werkpaard en manusje van alles voor het 
transport op het water. De tjalk had een volle 
ronde boeg, was ondiep, had één mast en zij-
zwaarden. Er bestonden allerhande varianten: 
de beurttjalk, de dektjalk, de hektjalk, de ijs-
seltjalk en de oostzee-tjalk voor de kustvaart. 

KOMEN EN GAAN
Aan de Waalkade was het een komen en 
gaan van deze zeilschepen, ook voor het 
beleveren van het Nijmeegse achterland: 
Noord-Limburg, Noordoost-Brabant en het 
Rijk van Nijmegen. Bier, wijn, suiker, zijde, 
stokvis, haring, kaas, textiel, landbouw-pro-
ducten, militaire goederen, het moest 
allemaal over de Waal afgeleverd worden. 
Veelal gebeurde dat door beurtvaarders 
naar en uit het westen, zoals Tiel, Zaltbom-
mel, Gorinchem, Dordrecht en Rotterdam, 
en naar het oosten, zoals Emmerik, Kleef, 
Düsseldorf en Keulen.

GEVAARLIJK
Het schippersberoep was niet zonder ge-
vaar: ijsgang, ijzel, windvlagen, hoog water, 
tegenliggers, het leidde tot een enorm 
aantal scheepsrampen. Maar ook de nodige 
menselijke fouten leidden tot calamiteiten 
op het water. Schippers laadden hun sche-
pen te zwaar, bijvoorbeeld met bakstenen, 
verkeken zich op de diepgang en belandden 
vervolgens op een rivierkrib, waar schip en 
lading vaak een prooi van de waalstroom 
werden. Of het schip kapseisde door een 
schuivende lading. Het manoeuvreren met 
een groot zeilschip, zoals een tjalk met een 
tonnage van 300 ton en een lengte van 
15 tot 20 meter, was een grote opgave. 
Rukwinden of de boeggolf van een tegen-
ligger konden het schip opeens uit balans 
brengen. Dan was er soms geen sturen 
meer aan. Ter hoogte van de Nijmeegse 
Waalkade werd stuurmanskunst al hele-
maal gevraagd, want hier liep ook nog de 
kabel van de gierpont. Het is diverse keren 
voorgekomen dat de gierkabel kapot werd 
getrokken door zeil- en stoomschepen. Er 
waren schepen die aan de Nijmeegse krib 
lagen of bij Lent voor anker waren gegaan, 
van hun anker lossloegen - met de schipper 
en zijn gezin vast in slaap - en op de sterke 
stroming aan de haal gingen. 

ONDERNEMER
De tjalk was wel een economisch bezit van 
jewelste, het was een continue bron van 
inkomsten en een investering die zich uit-
betaalde. Maar een investering die niet voor 
iedereen was weggelegd. Waar haalde je in 
1881 een bedrag van 2.300 gulden vandaan 
voor de aankoop van de tjalk Vrees Niet, 
een overdekte boot van 117 ton te koop 
aangeboden bij een Nijmeegse notaris? 
Zelfs gezonken boten werden met lading 
en al verkocht, zoals De Twee Gezusters, 

Nijmegen kent al vanaf de Romeinse tijd een scheepsgeschiedenis. Denk aan de 
Liburna, de replica van het Romeinse transportschip die in Millingen is nagebouwd. 
Denk ook aan de ontdekte restanten van de Romeinse rivierkade bij het Holland-
Casino. Ook de Romeinse stad Ulpia Noviomagus, in het Waterkwartier, was een 
handelscentrum direct aan de Waal gelegen met kades, pakhuizen en schepen.

BEURTVAART AAN 
DE WAALKADE 
MET TJALKEN EN STOOMBOTEN

Pentekening van schepen op de Waal met op de achtergrond het Valkhof, 1700

>>
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gezonken inclusief een lading grint bij 
Doornenburg in 1880. Scheepsvervoer was 
een ondernemingsactiviteit geworden en 
schipper zijn was ondernemerschap. 

HOOFD BOVEN WATER
Zomaar uitvaren zonder vooraf maatregelen 
genomen te hebben, zoals het sluiten van 
de luiken of het meenemen van een roei-
boot, kon voor het schippersgezin desas-
treuze gevolgen hebben. Het aantal - vaak 
grote - schippersgezinnen dat een prooi der 
golven is geworden is verbijsterend hoog. 
Wie nam je, liggend in het water, het eerst 
onder je arm? Of ging je voor eigen hachje 
en bond je jezelf hoog aan de scheeps-
mast om je hoofd letterlijk boven water te 
houden? In de schipperscultuur was het ge-
woonterecht dat je alles in het werk stelde 
om je medeschippers bij rampen te helpen. 
Weliswaar zonder je eigen leven in de waag 
te stellen. In de tijd van de houten tjalken 
waren drijvende ijsschotsen en kruiend ijs 
op de rivieren gevaarlijk. Op tijd een redelijk 
veilige haven of havenplaats zoeken was 
dan het devies. Kwam je in een 4 meter 
hoge ijskruier terecht, dan was je houten 
schuitje verloren. Ook massief eikenhout 
was daar niet tegen bestand. In december 
en januari lagen veel binnenschepen dan 
ook langere tijd aan de wal.

STOOMBOOT
Na de Napoleontische tijd begon vanaf 1815 
vanuit Engeland de stoomboot zijn opmars. 
Er waren twee vormen: de raderboot en de 
schroefboot. De eersten die geld zagen in 
een geregelde stoombootdienst waren en-
kele Rotterdamse ondernemers. Het traject 
dat ze als eerste in Nederland wilden uitzet-
ten was de route Rotterdam-Nijmegen v.v. 
Daarmee werd Nijmegen, na Rotterdam, 
voor korte tijd de tweede grote stoomboot-
stad van Nederland. De eerste reis van 
de Nederlander vond plaats op 14 oktober 
1823, van Rotterdam naar Nijmegen. Na 
een reis van bijna twaalf uur werd aange-
legd aan de Nijmeegse Waalkade. 
De Nijmeegse beurtschippers zaten ech-
ter niet stil en richtten de Nijmeegsche 
Stoomboot Maatschappij op. Hun eerste 
stoomboot, de Willem de Eerste, gebouwd 
bij scheepswerf Fop Smit in Kinderdijk, 
legde op 1 november 1825 voor het eerst 
aan bij de hoge wal in Nijmegen. Een paar 
jaar later gevolgd door de Koningin der 
Nederlanden met een dagelijkse dienst naar 
Rotterdam. Beide boten kruisten elkaar 
halverwege het traject op de Waal. 

‘Hedenavond even voor het afdrukken dezer 
Courant kwam, onder den toeloop van ene 
ontelbare menigte, alhier aan, den stoom-

boot WILLEM DE EERSTE, bestemd om, 
in de eerste dagen dezer maand te varen 
in het beurtveer tusschen Nijmegen en 
Rotterdam. Dit schoone vaartuig is geheel 
van Nederlandsch maaksel en doet den 
bouwmeester, zoo wel als den vervaardi-
ger van het stoomwerktuig alle eer aan.’ 
(Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant, 1 november 1825) 

HARDE CONCURRENTIE
Direct na deze aankomst ontstond een 
advertentieoorlog in de plaatselijke dagbla-
den met grote aankondigingen van prijzen 
en routeschema’s. De harde concurrentie 
was in het voordeel van de reizigers, want 
de prijzen daalden binnen enkele jaren met 
meer dan 50 procent. In 1850 werden de 
beide houten stoomboten van de Nijmeeg-
sche Stoomboot Maatschappij vervangen 
door ijzeren exemplaren met dezelfde na-
men. In die periode deden wekelijks zeven-
tien stoomboten Nijmegen aan, waaronder 
vijf Duitse. Dat was nog niet alles, want in 
1852 ging ook de NV Geldersche Stoom-
boot Maatschappij (GSM), de katholieke 
tegenhanger van de protestantse Nijmeeg-
sche Stoomboot Maatschappij, met de 
ijzeren boten Koophandel en Nijverheid 
varen. De laatste kreeg in de volksmond de 
bijnaam ‘de Rozenkransboot’. Zou er voor 

Het gezicht vanaf de rivier de Waal op de Nijmeegse Waalkade, op de voorgrond een stoomboot, 1900

>>
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elke afvaart een schietgebedje zijn gepre-
veld voor een goede aankomst?

MEER ONGELUKKEN
Door de groei van het stoombotenvervoer 
nam het aantal ongelukken tussen de snelle 
stoomboten en de traag van links naar 
rechts laverende zeilers gestaag toe. In 
maart 1875 voer de stoomboot Nijmegen II
van de Geldersche Stoomboot Maatschappij 
in Gorinchem een tjalk naar de verdom-
menis met het hele gezin er nog in. De 
stoomraderboten hadden een sterke zuiging 
en trokken de kleinere zeilboten naar zich 
toe. Drenkelingen kwamen dan soms in de 
raderkast terecht. Wonder boven wonder 
hield men zich dan vast aan de schoepen en 
draaide zo mee omhoog.  

FUSIES
Omdat de concurrentie toenam werd er 
ook steeds meer gefuseerd om het hoofd 
boven water te houden. Zo gingen de twee 
Nijmeegse maatschappijen uiteindelijk in 
1922 samen onder de naam de Vereenigde 
Nijmeegsche Stoomboot Maatschappijen 
(VNSM) in de volksmond ‘De Nijmeegsche 
Boot’ genoemd. Een aantal van hun boten 
waren in 1901 al vervangen door schroef-
stoomboten, onder andere de Nijverheid, de 
Koningin der Nederlanden, en de Nijmegen 
I t/m IV.

EINDE
Rond 1920 lag het aantal passagiers van 
de Nijmeegse Boot nog op 20.000 per 
jaar. Door concurrentie van het wegtrans-
port met bussen en vrachtwagens liep dit 
langzaam maar zeker terug. Een voor een 
vielen de maatschappijen die zich niet op 
de markt heroriënteerden om. Rokende 
schoorstenen op het water werden na 1945 
zeldzaam. De Nijmeegse Boot kon zich na 
de Tweede Wereldoorlog nog wel oprichten 
en startte per 7 juli 1945 weer het perso-
nenvervoer op Rotterdam. Maar in septem-
ber 1949 werd door de aandeelhouders de 
laatste Nijmeegse boot, de Koningin der 
Nederlanden, uit de vaart genomen. Het 
einde van 125 jaar stoomromantiek aan de 
Waalkade.  

Tekst: René van Hoften, auteur stadsgeschiedenis 

Nijmegen e.o.

Foto’s en tekeningen: collectie Regionaal Archief 

Nijmegen

Een paneel van Albert Cuyp (1620-1691), voorstellende de Valkhofburcht gezien vanaf de rivier 
de Waal. Het schilderij bevat fantasie-elementen, 1670

Opname van de gedeeltelijk dichtgevroren Waal, 1929

Waalpanorama met huizen, kantoren van 
de stoombootvaart en een groot zeilschip, 
door Jan Brinkhoff, 1860

Een groot zeilschip varend over de Waal 
langs Nijmegen, richting zuiden, door Jan 
Brinkhoff, 1919
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Op 16 juni 1936 opende koningin Wilhelmina 
de Waalbrug, na een bouwperiode van een 
kleine vijf jaar. Eén jaar voor de opening 
besloot de gemeenteraad een vierde veerpont 
aan te schaffen. Volgens B en W was dit geen 
geldsmijterij, maar noodzaak.

De gemeenteraad besprak het voorstel op 
22 mei 1935. De Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant deed hiervan uitvoerig 
verslag. Een deel van de argumenten zal de 
huidige lezer niet herkennen, bijvoorbeeld 
ijsgang en steeds meer sleepboten op de Waal. 
Andere argumenten zijn nog steeds actueel: het 
steeds drukkere verkeer voorop. Hier volgt het 
complete verslag uit de krant. 

13. Aan de orde is het reeds eerder vermelde 
voorstel van B. en W. tot aanschaffing van een 
nieuwe veerpont. De kosten hiervan zullen  
f 35000 bedragen, doch wanneer de werf 
Vahali deze pont bouwt, dan is de werf bereid 
er f 9000 voor terug te geven als het veer te 
zijner tijd wordt opgeheven.

De heer VAN WESTREENEN (c.h.) wijst 
er op, dat de vaste oeververbinding volgend 
jaar gereed komt. Spr. meent dan ook, dat de 
aanschaffing van een pont niet noodig is. Ook 
wanneer meer ponten in de vaart zijn, kunnen 
aanvaringen voorkomen. Spr. hoopt, dat de 
werf rekening zal houden met de moeilijkhe-
den van de gemeente. Spr. wijst er voorts op, 
dat wanneer de nieuwe pont er is de zomer-
drukte reeds voorbij is.

De heer BOUMAN (r.k.v.p.) gaat volkomen 

accoord met het betoog van den heer van 
Westreenen. De nieuwe pont zal er pas tegen 
het eind van het seizoen, in Augustus, zijn. Spr. 
acht een dergelijke uitgave voor zoo korten 
tijd onverantwoord. Laten de menschen maar 
wat langer wachten. Beter dat het publiek 
zich wat geduld getroost, dan dat de gemeente 
Nijmegen weer betalen moet.

De heer W. JANSEN (r.k.) is het met den heer 
Bouman eens. B. en W. hebben zich aanvan-
kelijk tegen de gestie van Ged. Staten verzet. 
Zij zullen zich daarbij wel hebben laten leiden 
door de inzichten van deskundigen. Spr. deelt 
de motieven, die B. en W. tot een gewijzigd 
standpunt hebben geleid, niet. Wanneer de pont 
klaar is, is de zomer voorbij. De hulppijlers 
zullen er vóór de ijsgang dreigt uit, dus is het 
zeker niet verantwoord, een bedrag van  
ƒ 26.000 uit te geven.

De heer v. d. WAGT (r.k.) zegt, dat als er 
steeds meer sleepbooten in de rivier gebracht 
worden, er ook niet zoo dikwijls meer kan 
worden overgezet. Spr. zou niet zoo tegen 
het voorstel zijn geweest als B. en W. er een 
maand of 3 eerder mee gekomen waren. Spr. 
gelooft niet, dat de sleepboten en de hulppijlers 
een onhoudbaren toestand geschapen hebben, 
maar het drukkere verkeer na de openstelling 
van de brug te Arnhem.

De heer VAN WESTERVELT SANDBERG 
(c.h.) vraagt waarom niet prijsopgave bij ande-
re werven is gevraagd.

De heer VERHEIJ (r.k.) zegt, dat het voor de 
gemeente zaak is, met het oog op de reeds 
gereed gekomen brug te Arnhem, te zorgen, dat 
de oeververbinding zoo goed mogelijk functio-
neert. Spr. geeft in overweging op marktdagen 
voor marktbezoekers uit de Betuwe goedkope 
retourbiljetten beschikbaar te stellen.

De heer BEUKEMA (s.d.) acht het eveneens 
gewenscht over te gaan tot aanschaffing van 
de vierde pont. Jammer is het echter, dat het 

voorstel niet eerder is ingediend. Nu zullen 
veel vacantie-gangers er nog niet van kunnen 
profiteeren. Wat de veertarieven betreft, acht 
spr. het beter alle tarieven op marktdagen te 
verlagen.

De heer Mr. SMEETS (r.k.) betoogt dat wij 
moeten vechten tegen een zekere animositeit 
in den lande tegen Nijmegen wat verkeers-
middelen betreft. Om deze reden zal spr. voor 
het voorstel stemmen en zal hij de f 35000 be-
schouwen als reclame. Wij moeten het verwijt 
ontgaan, dat Nijmegen alleen maar winsten 
plukt van het veer en niets daar tegenover stelt.

Weth. CORDUWENER (s.d.) had wel 
tegenstand tegen het voorstel verwacht. Spr. 
wijst erop dat voor B. en W. niet de hulppij-
lers en niet het snellere verkeer uit Arnhem 
de hoofdmotieven waren voor hun voorstel. 
Voornamelijk vonden B. en W. aanleiding 
tot hun voorstel in de maatregelen van den 
Rijkswaterstaat. De sleepen mogen elkaar voor 

VERGETEN VERLEDEN

De allerlaatste veerpont
Gemeente bestelt pont één jaar voor ingebruikname Waalbrug

mei 2016

VERGADERING VAN DEN RAAD  
DER GEMEENTE NIJMEGEN

Op Woensdag 22 Mei 1935,  
des nam. om 2 uur.

AANSCHAFFING NIEUWE  
VEERPONT.

File auto’s wachtend op de veerpont. Op  
de achtergrond de nog niet opengestelde  
verkeersbrug, 1936

Laatste tocht van de veerpont, 15 juni 1936
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de stad n.l. niet passeeren; waardoor als het 
ware nagenoeg aaneengesloten scheepvaart 
ontstaat. Bovendien wordt er, nu er extra-sleep-
boten zijn, veel sneller gevaren op de rivier.
De kans op botsing met de pont is veel grooter 
geworden. En dan vergete men niet, dat de mo-
toren in de bestaande ponten al jaren in dienst 
zijn en eer averij kunnen krijgen dan nieuwe. 
Er is nu al een aanvaring geweest met een van 
de kleinere ponten die buiten dienst gesteld 
moest worden. Was de Zeldenrust aangevaren, 
dan had men pas goed met de handen in ’t haar 
gezeten.
B. en W. hebben ook nog een aanbieding ge-
kregen voor het overnemen van een radarboot, 
die vroeger van Vlissingen naar Breskens voer. 
De boot ligt echter te hoog, zoodat men weer 
een nieuwe aanlegbrug zou moeten hebben. 
Men heeft alleen bij de werf Vahali prijsopgaaf 
gevraagd, omdat men wist, dan spoedig een 
pont te hebben, daar immers Vahali ook de 
vorige pont gebouwd heeft en de werf er nog 
op is ingesteld. Binnen elf maanden wordt de 
pont geleverd; er zijn boetebepalingen getrof-
fen om te waarborgen, dat deze termijn niet 
overschreden wordt. Men kan rekenen, dat de 
pont nog wel een 18 maanden in de vaart zal 
zijn. Spr. acht de uitgaaf volkomen gewettigd. 
Men moet een vermogensbestanddeel als het 
veer volkomen in zijn gewicht laten en daarom 
niet de kans loopen op stagnatie door te weinig 
materiaal. 
Wat de populariteit van het veer betreft, of men 
iets op marktdagen moet doen of op andere da-
gen om het vreemdelingenverkeer te bevorde-
ren, dat is een zaak die overwogen kan worden. 
Maar spr. betwijfelt, of het wel het gewenschte 
resultaat zal hebben. De trek naar het buiten-
land is heel groot en spr. kan de aankondiging 
niet bewonderen.

De heer Mr. SMEETS (r.k.) vraagt of in den 
termijn van elf weken ook de motorlevering is 
begrepen.

Wethouder CORDUWENER (s.d.): ,,Ja”.
De heer Mr. SMEETS (r.k.) dringt er op aan 
dat aan de levering van de motoren streng de 
hand wordt gehouden en de boetebepaling 
verhoogd. Wat de bevordering van de trek naar 
Nijmegen betreft, zou men moeten noemen, 
naar het woord van Johan de Witt: ,,Door over-
macht gedwongen!”

De heer BOUMAN (r.k.v.p.) zegt, dat de 
vierde pont alleen noodig is voor reserve. Het 
is maar een quaestie van een paar maanden. 
Daarom is spr. tegen een uitgaaf van ƒ 35.000.

De heer VAN DALEN (a.r.) zegt, dat het 
standpunt van B. en W. was, dat het materiaal 
voldoende was. Nu zijn B. en W. van standpunt 
veranderd, gezien de situatie, geschapen door 
de hulppijlers. Maar deze hulppijlers zullen 
op 1 December uit de rivier genomen moeten 
worden, vanwege mogelijken ijsgang. Men 
zou dus een nieuwe pont moeten kopen voor 
een tijdvak van half Augustus tot 1 December. 
Mocht er nu eens stagnatie ontstaan, doordat 
een pont tengevolge van een aanvaring uit de 
vaart moet, dan zal niemand B. en W. daarvan 
een verwijt kunnen maken, want dan is het 
force majeur.

De heer W. JANSEN (r.k.) blijft bij zijn afwij-
zend standpunt. Spr. is niet van oordeel, dat het 
gevaar grooter geworden is.
De heer VAN WESTREENEN (c.h.) blijft 
afwijzend staan tegenover het voorstel. Het 
overzetten gaat best tegenwoordig, veel beter 
dan een paar jaar geleden.

De heer TEN DAM HAM (v.b.) acht het een 
moeilijke beslissing. Spr. wijst er op, dat de 
heel groote vrachtauto’s niet anders dan met 
de groote pont kunnen worden overgezet. Zou 
deze aangevaren worden, dan zouden deze 
geweigerd moeten worden. Daarom is spr. voor 
aanschaffing. Voorts vraagt spr. wanneer de 
brug gereed zal zijn.

Weth. CORDUWENER (s.d.) kan geen nieuwe 
argumenten aanvoeren voor aanneming van het 
voorstel van B. en W. De hulppijlers maken het 
noodig, dat er extra sleepbooten varen en deze 
drukke scheepvaart maakt het gevaar voor aan-
varing niet denkbeeldig. Nu zegt men wel, dat 
de hulppijlers in December de rivier uit zullen 
moeten, maar zullen zij dan inderdaad verdwe-
nen zijn? De hulpbrug b.v. zou al een maand 
geleden geplaatst moeten zijn: het is nu nog 
niet gebeurd. Het is dus zeer goed mogelijk, 
dat ook het opruimen van de hulppijlers later 
gebeurt dan men denkt. 

(De zitting duurt voort).
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant van donderdag 23 mei 1935: 

VERVOLG EN SLOT
Voortgezet wordt de behandeling van het 
voorstel van B. en W. tot aanschaffing van een 
nieuwe veerpont.

De VOORZITTER is van mening, dat er te 
veel om het voorstel is heengepraat. Het gaat 
er om, dat B. en W. geen enkel risico meer 
willen loopen. Er is een aanvaring geweest en 
dat heeft tot gevolg gehad, dat spr. reeds bij 
den wethouder heeft aangedrongen op meer 
reservemateriaal. Spr. wijst op de drukke 
scheepvaart en de sterk wisselende waterstan-
den. B. en W. hebben dus zuiver het stand-
punt ingenomen, dat geen risico mag worden 
genomen. Een ,,por in de lendenen” hebben 
B. en W. niet gehad. B. en W. meenen met dit 
voorstel ten volle verantwoord te zijn.

TIEN MAANDEN 
De nieuwe veerpont Zeldenrust kwam in 
augustus 1935 in de vaart. Op 15 juni 1936 
was de laatste overtocht. Daarna werd de boot 
ingezet voor pleziertochtjes. 

Samenstelling: René van Berlo

Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

De nieuwe veerpont ‘Zeldenrust’ op de Waal. Op de achtergrond de spoorbrug, augustus 1935

Gezicht op de stad vanuit het noorden, op de 
voorgrond de aanlegsteiger naar de veerpont, 
18 mei 1936
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In gesprek met wethouder Bert Frings

Wethouder Bert Frings

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN 
WAT BETEKENT DAT VOOR DE WIJK?

mei 2016

Het aantal vluchtelingen op zoek naar een beter heenkomen zal, zolang de rust niet is 
weergekeerd in het Midden-Oosten, niet afnemen. Ook niet wanneer Europa er in slaagt deze 
stroom enigszins te reguleren. Wanneer de kogels om je oren vliegen, wil je maar één ding: een 
veilig heenkomen. 

De overgrote meerderheid - 90 procent - komt niet verder dan de eigen regio. Zo herbergt Libanon, een 
land veel kleiner dan Nederland, méér vluchtelingen dan de hele Europese Unie. De overige 10 procent 
zoekt zijn heil in Europa en daarvan weer een klein deel in Nederland. Een jaar geleden telde ons land 
op elke duizend inwoners vijf vluchtelingen. Daar zullen er in de loop van het jaar vast een paar bij zijn 
gekomen of gáán er bijkomen, maar het blijft overzichtelijk.
Toch maken veel mensen zich zorgen. Ook in Nijmegen. Ook bij u in de wijk. Misschien uzelf wel. 
Volgens een enquête van EenVandaag denkt 72 procent van de Nederlanders dat de toestroom van 
vluchtelingen naar Nederland een negatieve invloed op de maatschappij zal hebben. Dat zal in Nijmegen 
niet veel anders zijn. Is die zorg of angst terecht? We spraken met verantwoordelijk wethouder Bert 
Frings en maken alvast de balans op. 

Heumensoord
‘In september van het vorig jaar hebben we uitgesproken dat Nijmegen een sociale en gastvrije stad wil 
zijn voor vluchtelingen’, zegt Frings. ‘Daarom hebben we een maand later Heumensoord opengesteld 
voor noodopvang tot uiterlijk 1 juni. We willen vooral voorkomen dat we over moeten gaan tot 
crisisopvang en je mensen in sporthallen of iets dergelijks op moet vangen. De opvang is in feite een 
taak van het Rijk, uitgevoerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA. Het COA vraagt 
de gemeentes hier aan mee te werken. Samen met Heumen hebben we op Heumensoord met 2.800 
opvangplekken de grootste noodopvang voor vluchtelingen in Nederland weten te faciliteren. Tot juni, 
dan komen hier deelnemers aan de Special Olympics. Daarna is het tot augustus een Vierdaagsekamp. 
Het is uitgesloten dat het opnieuw voor vluchtelingen opengesteld gaat worden. Het is een natuur- en 
waterwingebied, daar moet je voorzichtig mee omgaan.’

Belastingkantoor
‘Daarom zocht het college in de stad naar geschikte andere opvanglocaties. We kwamen tot een lijst 
van 88 panden. Voor allereerste noodopvang is het oude belastingkantoor tegenover het station het 

meest geschikt. Het COA heeft ons dit in een 
brief vorige maand verzocht. Voor twee jaar 
worden hier maximaal vijfhonderd vluchtelingen 
opgenomen. De gemeenteraad heeft zich 
hiervoor uitgesproken en als wij het niet doen, 
moet een andere gemeente hiervoor opdraaien. 
We hebben meteen 1.500 omwonenden een 
brief gestuurd en ze meegedeeld dat dit vlak 
na de zomer gaat gebeuren. Op een speciale 
avond zijn ze hier verder over geïnformeerd. We 
discussiëren niet over de locatie, die staat vast. 
Dat is een weloverwogen besluit geweest. Men 
hoeft niet te applaudisseren, maar in een stad als 
Nijmegen verwacht ik ook geen varkenskoppen. 
We gaan fout gedrag absoluut niet belonen, zoals 
in enkele andere gemeentes in Nederland wél is 
gebeurd. Er zal voldoende ruimte zijn om over de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk te praten. Bij 
de uitvoering van de plannen zullen we daar ook 
zeker rekening mee houden.’

Buurtbeheergroep
Frings: ‘In Brakkenstein schrokken ze zich een 
hoedje toen ze hoorden dat er vlakbij 2.800 
vluchtelingen opgenomen zouden worden. Er 
werd een buurtbeheergroep gevormd met zo’n 
vijftig mensen, waaronder de politie, het COA en 
de wijkmanager. Er werd ook een inloopcentrum 
gerealiseerd waar wijkbewoners met vragen 
terechtkonden. Zo’n buurtbeheergroep gaan we 
ook bij het belastingkantoor samenstellen. Daar 
hebben we inmiddels prima ervaringen mee. In 
Brakkenstein kwam de buurtbeheergroep eerst 
wekelijks bij elkaar, al gauw tweewekelijks en 
daarna nóg minder frequent. Meer bleek niet 
nodig. Ook de inloop werd al vrij snel gesloten, 
want er kwam niemand. Of dat nu ook weer 
zo zal gaan, weet ik niet, maar ik ben daar erg 
optimistisch over. We zagen in Heumensoord ook 
dat het aanbod van vrijwilligers die iets voor de 
vluchtelingen wilden betekenen, gigantisch was. 
Naast elke vluchteling stond één vrijwilliger die 
iets wilde doen. Op die saamhorigheid in de stad 
ben ik heel trots.’ 

Privacy
Uit de opvang in Heumensoord heeft de wethouder 
ook lessen getrokken. Frings: ‘De privacy voor 
mensen is heel belangrijk. Het belastingkantoor 
wordt zó verbouwd dat er vier mensen per unit in 
gehuisvest worden. Ook zal er op elke verdieping 
een kookgelegenheid zijn. Daarnaast moet je de 
mensen perspectief bieden. De inburgering moet 
híer al beginnen. De asielprocedures moeten 
versneld worden, dat hebben we in een brief 
aan staatssecretaris Dijkhoff laten weten. De 
uitzichtloosheid veroorzaakt spanningen, dat 
bleek al op Heumensoord.’
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AZC
Een asielzoekerscentrum (AZC) zal er zeker niet 
bijkomen. Frings: ‘Niet omdat we met het AZC 
in Nijmegen-Oost slechte ervaringen hebben, 
integendeel. Er zijn nauwelijks of geen klachten 
van overlast. Hiervoor zijn Beuningen en 
Wijchen in beeld. We hebben wél de capaciteit 
van 325 naar 400 plaatsen verhoogd.’

Statushouders 
De vluchtelingen die uiteindelijk de 
asielprocedure met goed gevolg doorlopen 
hebben - de zogenaamde statushouders - 
mogen in Nederland blijven. Het is een taak 
van de gemeentes om ze te huisvesten. Dan 
komen ook de woningbouwverenigingen 
in beeld. Zij vormen een speciale taskforce 
om samen met de gemeente voldoende 
woonruimte te creëren. 
Frings: ‘We krijgen van de provincie elk half jaar 
te horen om hoeveel mensen het gaat. Voor dit 
jaar verwacht ik dat we gaan uitkomen op 580 
personen. Dat zijn er zo’n 430 in gezinsverband 
en 150 alleenstaanden. In huizen uitgedrukt 
ongeveer 100 gezinswoningen en 150 
woonruimtes voor alleenstaanden.’

Andere doelgroepen
Er zijn echter nog meer bijzondere doelgroepen 
die de gemeente moet huisvesten, zoals 
mensen met een urgentie, of die doorgestuurd 
worden door de geestelijke gezondheidszorg 
of jeugdzorg. Dat zijn jaarlijks in totaal zo’n 
170 mensen. Dus dat betekent dat er (580 + 
170) 750 mensen dit jaar voorrang hebben op 
huisvesting voordat de reguliere woningzoeker 
aan bod komt. Zal de laatste groep niet snel 
achter het net vissen, op zoek naar een 
woning?
Frings: ‘Nee, die mogen hier niet de dupe van 
worden. Die 750 urgente woningzoekenden 
zullen voor een deel gehuisvest worden in 
sociale huurwoningen. Maar ze hebben niet 
allemaal een zelfstandige woonruimte nodig, 
bijvoorbeeld de statushouder die zijn gezin 
nog moet laten overkomen. Een jongere 
alleenstaande kan prima en betaalbaar op 
kamers wonen. Over twee jaar komt hiervoor 
ook het belastingkantoor in beeld. Dan stopt 
de noodopvang en kunnen er voor minimaal 
acht jaar 150 statushouders wonen.’

‘OP DE SAAMHORIGHEID 
IN DE STAD BEN IK  
HEEL TROTS’

Nieuwbouw
‘Er is de laatste jaren vooral gedifferentieerd 
- voor elke beurs - gebouwd om de wijken 
gemêleerd te houden. Met succes. Maar we 
constateren ook dat er te weinig goedkope 
huurwoningen van maximaal 450 euro zijn. Het 
college wil daarom nog in deze raadsperiode 
duizend extra woningen voor jongeren en 
starters bouwen. Denk aan een HAT-eenheid 
van 40 vierkante meter met een lage huur. 
Daarnaast gaan we gebruik maken van de lijst 
met leegstaande gebouwen om die geschikt 
voor bewoning te maken. Welke dat precies 
worden, weten we nog niet. Ook gaan we 
in overleg met de woningbouwverenigingen 
versneld bouwen op plekken waar we dat 
toch al van plan waren, bijvoorbeeld het 
voormalige Hermesterrein in Willemskwartier. 
Daarbovenop willen we de komende twee jaar 
500 prefab-woningen realiseren. We zijn aan 
het kijken waar dat zou kunnen. Ook hier zullen 
we de bewoners in die wijken meenemen in 
onze plannen, zodra we denken een geschikte 
locatie gevonden te hebben.’ 

Spreiding
De wethouder weet dat goedkope sociale 
huurwoningen vooral in de zogenaamde 
volkswijken te vinden zijn. Frings: ‘Bij alle 
keuzes die we maken, staat spreiding over 
de hele stad voorop. Dat weten ook de 
woningbouwverenigingen. De wijken moeten 
het aankunnen. Dat geldt ook voor de nieuwe 
locaties waarnaar we op zoek gaan.’

Integreren
Al die nieuwe medelanders moeten 
zo snel mogelijk integreren. Ze zullen 
een inburgeringsexamen afleggen en 
taalachterstanden worden zo snel mogelijk 
weggewerkt. Op een aantal scholen komen 
hiervoor speciale klassen. Frings: ‘Het Rijk 
ondersteunt de gemeente financieel hierbij. 
Maar uitkeringen voor statushouders zijn 
voor onze rekening. Daarom moet het beleid 
erop gericht zijn dat iedereen zo snel mogelijk 
actief aan de maatschappij deelneemt. Alle 
vluchtelingen die hier naartoe zijn gekomen 
willen dat zelf ook.’ 

Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo 

Foto: Huub Luijten

Passagiers met een 
onbekende bestemming
Al die maanden vermeed ik het bos en de 
zachte paden waar de hardlopers dol op zijn. 
Op deze dag wilde ik lopend naar een afspraak 
in Beek om zo de eerste trainingskilometers 
voor de honderdste Vierdaagse te maken. 
Heumensoord lag op de route. De nieuwsgie-
righeid in mij overwon de angst voor confron-
tatie met het verleden van mijn ‘Ik’.
De zon scheen volop. In de blauwe hemel wieg-
den de wolkstipjes. De vrolijke vogels zongen. 
Het bos bereidde zich voor op de komst van 
de lente. In de verte kon je het noodopvang-
centrum Heumensoord zien. Voor het centrum 
zag je kleine kinderen die niets van de zorgen 
van volwassenen weten, vrolijk spelen. Een 
jonge vrouw die overtuigd was dat zij de gren-
zen van de vrijheid bereikt had, leerde op een 
kinderfiets fietsen. Je zag de goeduitziende 
Engelssprekende asielzoekers terugkomen 
van uitstapjes met hun Nederlandse vrien-
den. De twee vrouwen met kinderwagens die 
zwarte hoofddoeken droegen, hadden dui-
delijk plezier van de wereld buiten de hekken. 
Aan hun Iraanse accent kon ik horen dat zij 
mijn Afghaanse landgenoten waren die in Iran 
opgegroeid zijn. Misschien de dochters van 
ouders die ooit voor de Russische agressie of 
voor de tirannie van de mudjahedin of taliban 
gevlucht waren. En die in het fascistoïde Iran 
nooit de mogelijkheid kregen zich te ontplooi-
en. Ze praatten zacht en keken voorzichtig om 
zich heen. Alsof de geest van ayatollahs er 
rondhing. Jammer dat déze vrouwen niet bij 
de Nederlandse families uitgenodigd werden. 
Ik hoop van harte dat zij in de Nederlandse vrij-
heid oma’s worden.
‘Het is hier geen aapjes kijken meneer!’, zei de 
jonge bewaker die ik vroeg of ik naar binnen 
mocht. Ik moest door een bewoner uitgenodigd 
worden. Gelukkig zag ik mijn goede vrienden 
die zich veel over de lot van deze vluchtelin-
gen bekommeren, lopen. Een Syrische apo-
theker werd mijn gastheer. In de recreatiezaal 
maakte ik kennis met zijn echtgenote die uit 
een plasticzak oploskoffie en ‘Sultana’-koekjes 
haalde. Gelukkig waren zij sterk genoeg om de 
harde werkelijkheid die de vluchteling in deze 
samenleving te wachten staat, aan te kunnen. 
Verspreid in de zaal zaten vluchtelingen in 
groepjes of alleen. 
Het voelde alsof de lente hen straks voorbij zou 
gaan. Ze leken op de wachtende passagiers 
op weg naar een onbekende bestemming.   
Qader Shafiq

Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)
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BURGEMEESTER PLANT  
EERSTE BOOM IN ONZE  
NIEUWE STADSTUIN

Eindelijk is het dan zover, de officiële aftrap 
van de nieuwe stadstuin bij buurtcentrum ’t 
Oude Weeshuis. Na vele maanden van fond-
senwerving is het ons gelukt om voldoende 
financiële middelen bij elkaar te vergaren 
om tot een eerste begin te komen. 
 
Het totale project zal waarschijnlijk circa 50.000 
euro gaan kosten. Aangezien wij zelf deze mid-
delen niet in kas hebben, is besloten om gefa-
seerd aan te leggen. 11 maart, de nationale NL 
Doet-dag van het Oranjefonds, leek ons een 
mooie dag om te gaan beginnen met de eerste 
voorbereidingen. Dit leek een goed plan tot we 
in contact kwamen binnen de gemeente Nijme-
gen met het project Groen verbindt. Dit project 
sluit bijna naadloos aan op ons plan voor de 
nieuwe stadstuin. Na een aantal intensieve ge-
sprekken kwam het volgende naar voren. 
 
Toegankelijkheid 
De uitgang naar het terras, die nu bestaat uit 
een klein bordesje met trappen, moet geschikt 
gemaakt worden voor mensen die slecht ter 
been zijn, mensen met rollators en scootmo-
bielen. Bij de tuin van het Gezondheidscentrum 
moet een poort komen, zodat de gebruikers 

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Christel Kokke en burgemeester Bruls planten samen een boom

Toelichting van de plannen aan de buurtbewoners

en bezoekers van beide tuinen in en uit kun-
nen. De toegangspoort aan de kant van de 
Papengas gaat mede gelden als rechtstreekse 
toegang naar de binnentuin. Er is echter een 
groot obstakel binnen deze poort; er zit een 
brandtrap van de daarboven gelegen jeugddis-
co. Deze trap zou verplaatst kunnen worden 
naar de buitenzijde van het pand, of er zou 
eventueel een soort van opklaptrap kunnen 
verschijnen. Deze drie aanpassingen vergen 
het nodige overleg en uiteindelijke uitvoering. 
Hierbij zijn onder meer de gemeenteafdelingen 
Vastgoed, Archeologie en Monumentenzorg 
betrokken. De gemeente zorgt voor de uitein-
delijke uitvoering, en neemt ook de kosten op 
zich, waardoor het geen aanspraak doet op ons 
budget. 
 

Maquette van de Benedenstad 
Frans Friederichs (†) heeft jaren geleden een 
prachtige maquette van twaalf meter lang 
gemaakt van de Benedenstad, in opdracht van 
ondernemer/politicus Jo Janssen. Er is in de 
Benedenstad geen geschikte ruimte om dit 
werk tentoon te stellen. Op dit moment staat 
het opgeslagen. De nieuwe stadstuin zou een 
prachtige locatie zijn om dit werk te laten zien. 
We willen een klein soort kas realiseren waarin 
we dit werk kunnen plaatsen. Met het indelen 
van de tuin houden wij hier rekening mee, 
maar of we het ook al direct kunnen realiseren 
is op dit moment nog niet zeker. 
 
Afwatering/duurzaamheid 
We houden ook rekening met de duurzaam-
heid. De regenwaterafvoer van de daken wordt 
opgevangen in speciale grindkoffers in de 
grond, in plaats van afvoer via het riool. 
 
Aftrap 
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
we de uitvoering een stukje hebben moeten 
opschuiven. De begindatum is nu vastgesteld 
op 1 september 2016. Wel hebben we een 
symbolisch begin gemaakt op 1 maart. Burge-
meester Bruls heeft samen met Christel Kokke 
(de initiatiefneemster) een boom geplant. Mid-
den op de bestrate binnenplaats staat een Am-
ber. Tijdens deze feestelijke boomplantmiddag 
waren ruim vijftig buurtbewoners aanwezig. 
Onder het genot van een kopje koffie hebben 
wij samen de plannen toegelicht. 
 
Volg nieuwe informatie over de nieuwe stads- 
tuin op onze Facebookpagina: stichtingbene-
denstadnijmegen of stadstuin benedenstad 
Nijmegen. 

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Theo van Zwam

mei 2016
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Waar nú de Nimbus 24 etages de lucht 
ingaat stond vele jaren geleden en zeker 
vóór de laatste oorlog Hotel Bellevue. 
De Spoorstraat takte er af richting 
Kronenburgersingel en de tram had er 
vervolgens een afslag richting Stikke 
Hezelstraat. Het station was ook in die tijd 
een belangrijke magneet en transferpunt 
voor mensen en goederen. De trein voerde 
mensen af en aan en dat was tientallen jaren 
daarvoor nog vrijwel onmogelijk vanuit 
noordelijke richting, domweg omdat er nog 
geen spoorverbinding was. Hotel Bellevue 
stond op enige honderden meters van het 
station en keek uit over een deel van de 
Spoorstraat en het prachtige Stationsplein. 
Overnachtingen konden worden geboekt 
voor 1 gulden 50 en maaltijden voor 1 
gulden. Inderdaad, een hotel van luxe 
standing. Beleefd aanbevelend.

De foto laat een van de vervoersmiddelen 
van toen zien zoals heden ten dage in 
bijvoorbeeld Wenen en Florence: paard en 
wagen. De wagen (en koetsier) het meest 
links in beeld zijn getooid met de naam 
Brabants Hof. Een prachtig hotel aan de 
noordkant van de huidige Korenmarkt, 
een luttel aantal meters links van de 
Commanderie van St. Jan verwijderd. Dit 
hotel had een fraai gelegen balkon op de 
bovenste etage aan de achterkant, met 
panorama-uitzicht over de Waal. Over de 
Commanderie heen.

Zo herhaalt de geschiedenis zich dan toch 
nog. De Waalkade en naaste omgeving zijn 
weer hot. De woonfunctie eromheen wordt 
door middel van het project Handelskade 
als onderdeel van het te realiseren 
Waalfront weer flink hersteld. Aan de 
andere kant (in Lent) verschijnen de rijzige 
contouren van een nieuw hotel (Van der 
Valk). Het Nijmeegs centrum verlegt zich 
langzaam naar het noorden. De Waal met al 
zijn spannende grilligheid wordt wederom 
een magneet voor velen.
Begin mei komt daar een zeer bekend 
vervoermiddel bij. In dit geval in de vorm van 
een heel peloton Girorenners. Van heinde en 
verre komen de professionals van het eerste 
uur over de Waalkade Nijmegen aandoen. 
Nijmegen als geheel wordt dan een magneet 
voor zeer velen. En zo hoort het ook! 

Tekst: Vincent Beijk    Foto’s: collectie Vincent Beijk

Spoorstraat met Hotel Bellevue

Stationsplein

Rondom het centrum

Even stilstaan
Steeds als ik er met de bus voorbij rijd of 
wanneer ik door de Burchtstraat fiets denk 
ik: ‘Even kijken.’ En ja, daar ligt het in het 
echt te glimmen op straat. Eigenlijk maar 
een subtiel klein rond plaatje dat een arge-
loze voorbijganger misschien niet eens op-
valt. Maar wat heeft het veel betekenis voor 
velen. Nu ligt het daar nog alleen, straks 
volgen er bijna 800 achterelkaar. En krijgen 
ze door deze hoeveelheid een grotere bete-
kenis, juist ook voor die argeloze voorbij-
ganger. Misschien dat ze even stilstaan om 
te kijken. Dat is genoeg. Heel even stilstaan 
bij wat was. Een momentje, een ogenblik. 
Waar heeft ze het over, zal een aantal van 
jullie zich afvragen. Op 21 februari 2016 
is het eerste herinneringsplaatje geplaatst 
van de bijna 800 die nog zullen volgen. 
Een herinnering voor de slachtoffers langs 
de brandgrens van het Amerikaanse (ver-
gissings)bombardement van 22 februari 
1944 op Nijmegen. De pijn van die dag is 
nog steeds zichtbaar in het centrum. En zal 
door deze markeringen voor altijd zichtbaar 
blijven. 
De pijn van die dag zit bij veel Nijmegenaren 
nog diep in hun hart. Er zijn mensen die mij, 
als initiatiefnemer van het projectBrand-
grens024, hebben gevraagd of ze de plaatjes 
mogen schoonhouden. Dat zegt wat over de 
waarde die eraan gehecht wordt. 
Bijzonder vind ik het hoe vaak ik gebeld ben 
door mensen die hun verhaal even kwijt 
moesten. Ze wilden vertellen over wat er 
die 22ste met hun dierbaren gebeurd is 
hier in Nijmegen. Als ik nu langs deze plek-
ken loop, hoor ik ze vertellen. Weet ik wie 
kippenvel krijgen als ze langs die locatie 
lopen. Ik nu ook.

In mei beginnen we met het produceren 
van álle plaatjes met naam. Weer een stap-
je verder. 

Bregje Jaspers

Het eerste herinneringsplaatje
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Dinsdag 17 mei 2016 om 14 uur

Thema: Hoofddeksels in het Nijmeegse Straatbeeld tussen 1650 en 1950.
‘Niet onder een hoedje te vangen’
Spreker: René van Hoften
Over de mode bij historische hoeden en petten met vele tientallen voorbeelden: struise 
dameshoeden, hoge zijde herenhoeden, arbeiderspetten, musketeers, valhoedjes voor 
kinderen, slaapmutsjes, de cloche, de luifelcap, de gleufhoed. Uitgelegd vanuit het 
standpunt van cultuur-sociologie. Allemaal uit Nijmegen. Heel veel mooi beeldmateriaal, 
interactief, middagvullend.

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

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.

VALKHOFKWARTIER
VERBINDING STAAT VOOROP 
IN HET VALKHOF

Dit is het dan geworden: het nieuwe logo van Stichting 
Valkhofkwartier. In en rond het Valkhofkwartier en in de 
media komt dit logo steeds meer terug. Waar dit logo 
verschijnt, is er sprake van samenwerking en verbinding in 
het gebied en wordt er gewerkt aan een prachtig kwartier op 
cultureel, gastronomisch, historisch en toeristisch niveau.

Stichting Valkhofkwartier is de overkoepelende organisatie 
voor alle inwoners, instellingen en bedrijven. De stichting 
wil dat het gebied rond het Valkhof zich ontwikkelt tot een 
stukje Nijmegen, waar iedereen geweest moet zijn en graag 
terugkomt.

En ere wie ere toekomt: het logo van Stichting Valkhofkwartier 
is ontworpen door Jan-Wieger van de Berg, op het ogenblik 
onder andere ook kunstenaar-conservator van Museum 
Het Valkhof. Daar is tot en met 8 mei de door Jan-Wieger 
ingerichte expositie Kelderkoorts #1: Stan Wannet – Les 
Évoluës te zien.

Tekst: Rob van Bruggen    Foto: Victoria Schilperoort

MEI
05  BEVRIJDINGSFESTIVAL in het Hunnerpark
08  DAG VAN HET LEVENSLIED in het Valkhofpark
14    ILEN MER de Tilburgse formatie in de   

Nicolaaskapel
15/16   NIJMEEGSE BIERFEESTEN in het Valkhofpark

JUNI
02 BOEK OP DE BANK in de Nicolaaskapel
05 VALKHOF KLASSIEK
10/12 FOOD TRUCK FESTIVAL in het Hunnerpark

En natuurlijk vergeten we het megafestijn van de GIRO 
D’ITALIA niet: op 7 en 8 mei raast deze roze karavaan door 
Nijmegen.

Op spiritueel gebied is het wel eens interessant om een dienst 
van de Grieks-Orthodoxe Kerk mee te maken. Dat kan in de 
Nicolaaskapel op zondag 1 mei, 22 mei en 12 juni. Aanvang 
9.00 uur.

De Nicolaaskapel is ook dit jaar weer binnen te bezichtigen op 
dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Er is altijd 
wel iemand aanwezig om de bewogen geschiedenis van kapel, 
burcht en park te vertellen.

EVENEMENTEN IN MEI EN JUNI
Na de festiviteiten rond Koningsdag is er ook in mei en 
begin juni een aantal grote en kleinere evenementen in het 
Valkhofkwartier:

Ilen Mer komt op 14 mei naar de Nicolaaskapel
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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
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‘23 HOOG’. FEESTELIJKE OPENING NIMBUSTOREN! FOTO’S: GERIE SANDMANN


