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Lage Markt

DE STRAAT VAN
DE WEEK
Lage Markt
FRITS EN MARIANNE

We zitten aan tafel bij Frits en Marianne van den Elshout op nummer
81, het laatste huis aan de linkerkant van de Lage Markt. Ze tellen
allebei 73 jaar en kennen elkaar al vanaf hun 17e. Voor hun vertier begin
jaren zestig waren ze vaak te vinden in de legendarische Stellakelder, de
Danskelder of een van de kroegen aan de Oude Stadsgracht.
Ze trouwden in 1966 en woonden aan de Oude Haven. Frits werkte bij
de PGEM. Zodoende konden Frits en Marianne een huis van de centrale
betrekken aan de Oude Haven. In eerste instantie alleen de benedenwoning, later hadden ze het hele huis. Omdat het pand op de nominatie
stond om gesloopt te worden, hoefden ze nauwelijks huur te betalen.
Toen het pand uiteindelijk in 1977 tegen de grond ging, kregen ze deze
woning aan de Lage Markt aangeboden en daar hoefden ze niet lang
over na te denken.
COBY EN JO

Coby Alwicher is 80 jaar. Ze groeide op in de Benedenstad. De
Alwichers zijn een familie van marktkooplui. ‘Ikzelf stond met stoffen
op de markt’, vertelt Coby, ‘tegenover de V&D of het Groene Balkon.
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Soms wel achter zes kramen tegelijk. Twee markten op één dag was
geen uitzondering. Het was hard werken. Vooral in de winter. Dan hingen de ijspegels aan de kramen.’ Coby woonde lang aan de Grotestraat,
maar verhuisde naar de nieuwbouw aan de Lage Markt na het overlijden
van haar man in 1986. Daar woont ze nu samen met Jo Jansen, 83 jaar.
Jo had vroeger een dakdekkerbedrijf en woonde lange tijd aan Plein
1944. Na het overlijden van zijn vrouw huurde hij een kamer bij Coby,
die zijn gezelschap prefereerde boven het alleenzijn. Dat bevalt nu al
jaren prima. Coby: ‘Wel jammer dat ik de Waal niet kan zien. De huizen
aan de overkant staan ervoor. Ik had geen keus meer.’
TOINE

Toine Magielsen is 64 jaar en groeide op aan de Riekstraat in
de Landbouwbuurt. Hij kraakte in 1972 een pand aan de Korte
Brouwerstraat en was op dat moment één van de eerste krakers in
Nijmegen. Hij betaalde de achterstallige huurschuld die op het pand
rustte en kon daar blijven wonen. ‘De hele Benedenstad lag er troosteloos bij’, begint Toine. ‘Een afbraakbuurt was het, voor een deel dichtgespijkerd. Projectontwikkelaar Bredero wilde hier een kopie van Hoog
Catharijne bouwen. Daar hebben we met andere benedenstadbewoners
actie tegen gevoerd en met succes. Wat hier uiteindelijk gebouwd is,
heeft nog een architectuurprijs opgeleverd.’ Toine woont in die nieuwbouw, pal naast restaurant De Firma.

Marianne en Frits van den Elshout

MELKSLIJTERTJE

Een eeuw geleden waren de woonomstandigheden in de Onderstad
allerbelabberdst. De straten en gasjes waren open riolen; woningen niet
meer dan krotten zonder sanitaire voorzieningen, want voor de wc moest
je naar buiten, naar ’t huuske, waar dertig andere mensen tevens gebruik
van maakten. De huisjesmelkers deden niets aan woningonderhoud,
waarom zouden ze? Het wettelijke begrip onbewoonbaar verklaarde
woning moest nog uitgevonden worden. Luizen en vlooien waren een
bijna dagelijks terugkerende plaag. Door het totaal ontbreken van enige
hygiëne dansten de muizen en de ratten op tafel. Ondanks die ellende was
de onderlinge solidariteit enorm. Dat bleek onder andere uit een krantenbericht in 1933. Daarin wordt melding gedaan van een ‘melkslijtertje’ aan
de Lage Markt die de huur niet meer kon betalen en wiens huisraad per
opbod ter plekke verkocht werd. Zo’n honderd arbeiders hadden zich bij
het pand verzameld. Ze verboden onder bedreiging serieuze opkopers een
bod uit te brengen. Die gaven daar bij zo’n overmacht schoorvoetend aan
toe. De arbeiders kochten elk artikel, zoals een theemeubel, keukenfornuis, radioapparaat, uit de huisraad voor 10 cent op en gaven alles daarna
weer terug aan de melkslijter. ‘Met een opwekking altijd eensgezind te
strijden, ging men uiteen’, besluit het artikel.

Markt. Selbach ging door het leven als de ‘gewichtigste hotelier van
Europa’. Er wordt gezegd dat hij bij zijn overlijden, al op 28-jarige
leeftijd, 606 pond woog. Zijn lichaam moest door een raam naar buiten
getakeld worden, volgens de overlevering. In 1959 werd koningin
Juliana feestelijk ingehaald op de Lage Markt. De dochter van Geutjes,
de parlevinker die ook in de straat woonde, mocht bloemen aan de
majesteit aanbieden. Leuk detail: de zoon van Geutjes is nu stuurman op
de Pannenkoekenboot. Tot slot kwamen we een krantenbericht tegen uit
1962, dat melding maakt van de driejarige Jantje van Klompenburg, die
door een vrachtauto overreden werd. Hij speelde op straat en had zich
verstopt onder een kartonnen doos. Het maakte veel indruk. Frits en
Marianne kunnen het zich nog herinneren.
Hadden de bewoners een eeuw geleden regelmatig last van natte voeten,
door allerlei beschermende maatregelen – een muurtje dat later nog eens
opgehoogd is – stamt de laatste grote overstroming uit 1981. Frits: ‘De
brandweer heeft hier een dag lang water uit de kelder gepompt. Van de
wijnflessen waren de etiketten afgespoeld. Verder een en al modder. In
de keuken stonden de stoelen op tafel. Het was een spannende tijd, maar
de kinderen vonden het prachtig.’
TASJESDIEF

Wanneer je aan de Waal woont, hoef je je nooit te vervelen. In 2009
moest Toine handelend optreden toen een vrouw te water was geraakt.
Ze was afkomstig van het AZC en wilde uit pure wanhoop een einde
aan haar leven maken. Toine: ‘Toen we haar met een paar mensen aan
wal trokken, bleek ze een armband met een speentje om te hebben, dus
iedereen dacht dat er ook nog ergens een baby in het water dreef. Dat
was gelukkig niet zo.’ Een week later wist Toine een tasjesdief klem te
zetten en over te leveren aan de gealarmeerde politie.

BUURTKOMITEE BENEDENSTAD

Deed de gemeente dan helemaal niets tegen de verkrotting? Toch
wel. Met behulp van het Rijk werden vervallen huizen aangekocht
en gesloopt. Veel oorspronkelijke bewoners kwamen in wijken als de
Wolfskuil terecht. Een herbouwplan was er echter niet en het oostelijk
deel van de Benedenstad werd één grote parkeerplaats. In 1968 werd
een ontwerp gepresenteerd, waarbij men ervan uitging dat de Ooypolder
volgebouwd zou worden. De Benedenstad moest Nijmegen-City worden, met winkels, kantoren en dure appartementen. De bewoners kwamen in verzet en het Buurtkomitee Benedenstad kwam in 1971 met een
alternatief: de Benedenstad als woonwijk met betaalbare woningen en
de mogelijkheid voor de oorspronkelijke bewoners terug te keren in hun
geliefde wijk. De gemeenteraad omarmde het plan, maar er stroomde
nog heel wat water door de Waal voordat in 1979 daadwerkelijk met de
herbouw werd begonnen.
KONINGIN JULIANA

De Lage Markt was vaak landelijk nieuws wanneer de Waal buiten
haar oevers trad. Er raakte met enige regelmaat iemand te water, soms
met dodelijke afloop. Niet zelden ging daar een bezoek aan een van de
kroegen aan de Lage Markt aan vooraf. Voordat Emile Selbach HotelCafé-Restaurant Valkhof opende, had ook hij een café aan de Lage

Rob Jansen van Rob’s Knip Shop
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Na de sloop van het pand op nummer 83 werd de woning van Frits en
Marianne een hoekpand en gevoeliger voor inbraken dan een rijtjeshuis.
Daar weten Frits en Marianne alles van. ‘De laatste keer was een half
jaar geleden’, vertelt Marianne. ‘Ik lag boven in bed en hoorde een hoop
lawaai beneden. Bleek er met veel geweld een raam ingeslagen. Langer
geleden, begin jaren negentig, daags na de Vierdaagse, was de poes naar
boven gevlucht door een inbreker. Frits ging naar beneden en trof een
bende aan. Net op dat moment sprong de dader over het kademuurtje,
waarschijnlijk om nog wat op te halen. Hij vluchtte. Frits, die in de
haast mijn legging had aangetrokken er achteraan, maar wist hem niet
meer te pakken. De inbreker had allerlei etenswaren uit de koelkast
meegenomen en zich tegoed gedaan aan het alcoholvrije bier. Duidelijk
een junk die honger had. Er bleken laten ook pasjes en een geldkistje
met belangrijke papieren weg te zijn. Dat is allemaal teruggevonden.’
Frits: ‘Marianne heeft daar wel nog jarenlang last van gehad. Ze hoorde
alles en telkens dacht ze aan inbrekers. Alles is inmiddels wel goed
beveiligd.’
OVERLAST

Coby: ‘Als ik niet oppas wanneer ik de deur uitga, word ik meteen
omver gereden.’ ‘Vooral op zomeravonden’, gaat Frits verder. ‘Scooters,
motoren, het scheurt voorbij. Een wonder dat er nog geen ongelukken
zijn gebeurd. De jeugd hangt rond bij de bankjes, muziek keihard.’
Toine: ‘En blowen, tegenwoordig ook lachgas. Je moet er niks van
zeggen, want je krijgt meteen een grote bek. Toezichthouders laten het
passeren. Het is soms zo erg dat ik overweeg te verhuizen.’
Want het is niet de enige overlast waar Toine mee te kampen heeft. ‘Ik
woon naast restaurant De Firma. Naast de herrie kan het enorm stinken,
want ze grillen in de keuken. Als ze even de deur opendoen, hangt die
lucht overal. Ze ruimen ook hun vetafval slecht op. Natuurlijk heb ik
geklaagd, maar er gebeurt niks mee. Dat heb je als je in de stad woont,
hoor je dan. Onzin.’
Echte buurtactiviteiten zijn er niet meer. Frits: ‘Vroeger, toen het hier
tegenover nog niet volgebouwd was, was er op het veldje vaak van alles
te doen, zoals het Witte Circus, de voorloper van de Parade. Die stonden hier een week lang, met veel optredens. We sleepten zelf de stoelen
en tafels aan.’

Toine Magielsen

HUISBAAS

Toine: ‘De gemeente was eerst onze huisbaas, maar die wilde van de
panden af. Ze zouden verkocht worden aan Portaal of Talis. Alle bewoners mochten daarover meepraten. Toen dook er een nieuwe koper op
en was het met de inspraak gedaan. Nu is het in handen van een Haagse
projectontwikkelaar. De huur moeten we overmaken aan Verbeek, die
beheert de panden, maar doet er niks aan. Ik heb al jaren een lekkage,
maar het grootonderhoud wordt verwaarloosd.’ Coby: ‘Ik heb overal
scheuren in huis. Ik kan er mijn hand zó insteken. Daar betaal je dan
meer dan 600 euro huur voor.’ Marianne: ‘Er zat jaren een gat in de
deurpost voordat het eindelijk gerepareerd werd. Maar dat was geen
reden het huis zelf te kopen toen we de kans kregen.’
SUPERTEVREDEN

Emile Selbach voor zijn Café Centrale, Lage Markt 1, circa 1912
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Genoeg te nuilen dus, maar de bewoners realiseren zich dat ze op een
van de mooiste plekjes van Nijmegen wonen. Toine: ‘Het uitzicht is
alles. Dat neemt niemand je af. Maar we zien het steeds weer veranderen. Legt de gemeente een rolstoelpad aan met om de 20 meter een
lantaarnpaal er midden op. Ze denken niet na. Hoeveel geld er hier al
over de balk is gegooid!’ Marianne: ‘Dat klopt natuurlijk. Ze zijn altijd
bezig. Ik mag graag kijken naar al die bedrijvigheid. En met dit huis, op
deze plek, wij zijn supertevreden, hoor.’ Coby: ‘Er wonen allemaal lieve
mensen en ik moet mensen om me heen hebben. Ik ga hier niet meer
weg.’ Jo knikt instemmend.

ROB

Naast een paar restaurants vind je aan de
Lage Markt nog enkele ondernemers. Bij
Rob Jansen, 61 jaar, zit het ondernemen in
de genen. Zijn vader had een vishandel in
Wintersoord en later een zuivelbedrijf aan de
Daalseweg. Rob koos voor het kappersvak.
‘Na de mavo volgde ik de kappersopleiding,
toentertijd in de Broerstraat. Praktijkervaring
deden we op bij de mensen die daar hun haar
lieten knippen. Later ook nog les gehad van
Ifonne Standaar Brinkman. Zij was in 1965
wereldkampioene geweest. Zij vond me goed
knippen en vroeg of ik niet bij haar in de
kapsalon in Woerden wilde werken. Ik was 18
jaar en ik voelde me vereerd, maar het op kamers wonen beviel me niet. Ik had ondertussen
ook verkering in Nijmegen, die ik wat vaker
wilde zien. Terug hier ben ik gaan werken
voor Bob Kölling, een topkapper, toen nog in
de Molenstraat. Het streven is toch om voor
jezelf te beginnen en die kans deed zich voor
in 1977. Ik kon een kapperszaak in Wijchen
overnemen. Het was er meteen erg druk. Ik zat
daar goed en wel toen de gemeente Nijmegen
belde of ik geen trek had om een kapsalon in
de Benedenstad te beginnen. Er stond wat leeg
aan de Lage Markt en de gemeente wilde daar
graag een publiekstrekker in hebben. Dat werd
Rob’s knip shop.’
‘Dat is nu ruim 38 jaar geleden. Het was hier
nog een kale vlakte, het casino moest nog
gebouwd worden. De Lage Markt was de
eerste straat die na de renovatie opgeleverd
werd. Aanvankelijk woonden we boven de
zaak, maar toen er kinderen kwamen, zijn we
verhuisd naar Beek-Ubbergen.’
TE KOOP

In al die jaren gebeurde er zelden iets vervelends. Rob: ‘Twee keer is een ruit ingegooid.
Eén keer tijdens de Vierdaagse. Dat was louter
vandalisme. De tweede keer was om een collectebusje van het Kankerfonds uit de etalage
te stelen. Vroeger was het wel drukker. Dit is
geen loopstraat en ik moet het van de vaste
klanten hebben. Er zijn veel kapperszaken bijgekomen de laatste jaren. Dan wordt vanzelf
de spoeling dunner.’
De gemeente had ruim honderd panden in haar
bezit in de Benedenstad. Die werden in 2004
aan de huurders te koop aangeboden. ‘Daar
ben ik op ingegaan’, vertelt Rob. ‘De gemeente stelde zich heel coulant op, anders zou de
winkel naar een investeerder in Den Haag zijn
gegaan.’

Hoog water op de Lage Markt in 1917 (Foto: Evert van der Grinten)

FRANS

Tegenover Rob op nummer 59 vinden we portretfotograaf Frans Kup. ‘Ik ben hier gestart in
1979, nadat ik van de gemeente dit pand kreeg
aangeboden. Oorspronkelijk, lang voor de restauratie, was hier een bakkerij gevestigd. Dat is
nog zichtbaar in het voorste deel van het pand.
Het atelier bestaat uit verschillende ruimten die
een menselijke maat hebben, waardoor de klant
zich eerder op zijn gemak voelt.’
Lage Markt 59 is een rijksmonument. Het
smalle huis dateert uit de zeventiende eeuw.
Dat is te zien aan de gevelsteen boven de
ingang die herinnert aan de vrede van Münster.
Op de gevelsteen staat een Latijnse tekst die
als een chronogram of jaartalvers gelezen kan
worden. Opgeteld vormen de hoofdletters het
jaartal 1648.
Frans is 73 jaar. Ondanks de pensioengerechtigde leeftijd is hij nog altijd met de fotografie bezig. In zijn atelier hangen niet alleen
zwart-witportretten, zijn specialiteit, maar ook
opnamen uit de directe omgeving die hij door
de jaren heen gefotografeerd heeft. De bovenwoning wordt bewoond door Irene Dingelhoff,
zijn voormalige echtgenote, maar nog steeds
een goede vriendin. Frans zelf woont in
Dukenburg.
‘De Lage Markt is in het verleden regelmatig
moeilijk bereikbaar geweest’, vertelt Frans.
‘Twee keer door de bouw van de keermuur,
dan de dreigende verzakking van de kade en
vervolgens door het aanbrengen van de nieuwe
damwand.’

het trottoir als fietspad. Dat levert regelmatig
bijna-botsingen met voetgangers op, maar de
historische uitstraling van het wegdek vindt
de gemeente waarschijnlijk belangrijker. Het
pand, waar nu restaurant De Firma is gevestigd, was oorspronkelijk een groothandel in
gasflessen. Daarna heeft kunstschilder Emile
Viegers er zijn atelier gehad. Na zijn overlijden kreeg het pand een horecabestemming in
het kader van de zogenaamde Cultroute in de
Benedenstad. Het populaire terras van het restaurant geeft niet alleen geluidsoverlast aan de
directe omgeving, maar bemoeilijkt helaas ook
de toegang naar de wandelpromenade langs de
keermuur via de Sint Anthonispoort.’
De straat heeft diverse bedrijvigheden gekend:
twee antiquariaten, een antiekwinkel, een pottenbakkerij, een winkel in servies, een lijstenmakerij, twee kunstgaleries en niet te vergeten
Touwslagerij en Hengelsport Reijnen.
AMBACHTELIJK

‘Het is een pand waar je verliefd op wordt. Ik
heb er nooit spijt van gehad. De mensen zijn
aardig en groeten elkaar. Ja, ik weet het, ik ben
73, maar ik hou van mijn werk. Het maken en
ontwikkelen van foto’s, het liefst analoog, op
de ambachtelijke manier. Het is een vrij beroep
en ik kan elk moment stoppen. Maar wanneer
dat is, weet nog niemand. Ik ook niet.’
Voor de beschrijving van de woonomstandigheden in de Benedenstad is gebruik gemaakt
van het boek ‘Huus toe, lillekerd’, liedjes en
verhalen uit en over Nijmegen van René van
Hoften, Franc Janssen en Wim Janssen.

KINDERKOPJES

Frans: ‘Door de bestrating met “kinderkopjes”
gebruiken fietsers over het algemeen liever

Tekst: Michiel van de Loo Foto’s 2016: Gerie Sandmann
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Al voor de Tweede Wereldoorlog was er sprake van verloedering van de Benedenstad. De
definitieve plannen om hieraan een einde te
maken stammen uit het einde van de jaren zeventig. Elders in de Benedenstad zijn hele straten met bouwvallige panden en onbewoonbare
verklaarde woningen gesloopt. Op de Lage
Mark is een relatief groot aantal panden gerenoveerd, waardoor er in deze straat tien panden zijn aangewezen als rijksmonument en vijf
panden als gemeentelijk monument. Het gaat
om 31 van de 103 adressen (30,1 procent).

Lage Markt in 1939 (Foto: Fotopersbureau Gelderland)

De Lage Markt maakte oorspronkelijk deel uit van de Weijer die van de
Bottelstraat tot de Meipoort liep. De
oude benaming werd reeds in 1392 gebruikt. Een ‘weijer’ is een stilstaand
water, plas of vijver. In 1422 werd de
straat ‘opten Weyr naby de Meypoerte’
genoemd. De Meipoort lag aan het einde van de Lage Markt en bestond al
in 1375. De naam van de poort is afgeleid van het valhek (hamei), een van
scherpe punten voorziene afsluiting die
neergelaten kon worden.
Het oostelijke deel van de Weijer werd voor
het eerst (?) in 1521 aangeduid als Legemerckt.
De benaming van het lage gedeelte bij de
Meipoort hangt samen met de korenmarkt die
hier al vroeg in de 16e eeuw gehouden werd.
Een eeuw later was de nieuwe naam volledig
ingeburgerd. In een protocol van 3 maart 1626
staat: ‘De Leghen Wijer, nu genant die Leghe
Marckt’.
Na verloop van tijd was deze locatie door
ruimtegebrek minder geschikt voor een korenmarkt. Op 15 juni 1653 besloot het stadsbestuur om de markt te verplaatsten naar de St.
Jansmarkt die sindsdien Korenmarkt wordt genoemd. De verhuizing van de markt heeft niet
geleid tot een naamsverandering. Alleen de
spelling en de exacte begrenzing is in de loop
der tijden verschillende malen gewijzigd.
Op de plattegrond van Van Suchtelen uit 1779
staat de naam Lage Markt en op de kaart van
de kadastrale gemeente Nijmegen uit 1822 de
naam De Lage Markt (met lidwoord). Op de
eerste Wegenleggers uit 1858 en 1859 komt
8

de naam Lagemarkt (zonder spatie) twee maal
voor. In de adresboeken uit de periode 18681924 staat bijna overal de naam Lagemarkt
(met of zonder hoofdletter).
Tot 9 juli 1924 bestond er verschil van mening
over de juiste spelling van een aantal straatnamen in Nijmegen. Om aan de bestaande verwarring een einde te maken heeft de gemeenteraad op 9 juli 1924 in één besluit 448 namen
van straten, wegen en pleinen vastgesteld.
Sindsdien ligt de naam Lage Markt formeel
vast. Op de bijbehorende kaart begon de Lage
Markt bij de Korte Brouwerstraat en Klein
Venetië (was: St. Stevensstraat) in het verlengde daarvan.
Klein Venetië werd op 12 juni 1929 door de
gemeenteraad aan het openbaar verkeer onttrokken in verband met de uitbreiding van de
elektriciteitscentrale. Lage Markt 1 tot en met
27 (oneven) werden gesloopt. In 1936 is het
gedeelte waaraan deze panden lagen bij de
Oude Haven gevoegd (besluit B&W d.d. 24
april 1936). De adressen Lage Markt 2 tot en
met 22 aan de andere kant van de straat werden
gewijzigd in Oude Haven 94 tot en met 116.
Sinds 1936 begint de Lage Markt bij de
Vinkegas. De huisnummering begon aan de
rechterkant van de staat bij nummer 24 en aan
de linkerkant bij nummer 29. Lage Markt 24
tot en met 30 werden in de granatentijd verwoest. Pas bij de renovatie en nieuwbouw is de
Lage Markt vernummerd. Dit verklaart waarom op de monumentale panden de originele
zinken huisnummerbordjes uit het einde van
de 19e eeuw ontbreken.

Aan de zuidzijde van de straat bevindt zich ook
de nieuwbouw die kenmerkend is voor de rest
van de Benedenstad. Lage Markt 2 tot en met
14 maken deel uit van een complex van 45 woningen en 14 wooneenheden waarvoor op 11
mei 1979 bouwvergunning werd verleend aan
de Woningvereniging ‘Nijmegen’ (Portaal). De
nieuwbouw met de huisnummers 62 tot en met
88 maakt deel uit van het complex van 49 woningwetwoningen en 33 premiehuurwoningen.
De vergunning hiervoor werd op 2 oktober
1984 aan dezelfde woningvereniging verleend.
Een van de rijksmonumenten is de St.
Anthonispoort, Lage Markt 47D. Het steegje dat toegang gaf tot de dichtgemetselde St.
Anthonispoort behoorde voor de renovatie niet
tot de openbare ruimte. De poort is op 17 april
1973 ingeschreven in het monumentenregister.
In de redengevende omschrijving staat:
‘Maarten Schonckpoort.
Aan de Waalkade, aan de achterzijde van
het pand Lage Markt 47 een fragment van
de 16e eeuwse St. Anthonis- of Maarten
Schonckpoort, waarin een steen met opschrift:
“St. Anthoniuspoort. Mislukte aanslag door
Maarten Schenk, 11 augustus 1589”.’
De naam van de 16e-eeuwse poort is (nog) niet
formeel door de gemeenteraad vastgesteld.
De poort is niet als openbare ruimte van het
type ‘kunstwerk’ en/of ‘weg’ geregistreerd in
de BAG. Dat verklaart de verwarring over de
juiste naam. Boven de poort hangt een bord
met zwart op wit de naam ANTHONISPOORT
(zonder St.).
Tekst: Rob Essers
Oude foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Lian van Driel beantwoordt vragen over de opvang van asielzoekers in het voormalige Belastingkantoor

‘WE WILLEN

EEN GOEDE
BUUR ZIJN’

INFORMATIEAVOND OVER NOODOPVANG BELASTINGKANTOOR

Of de noodopvang in het voormalige Belastingkantoor aan de
Stieltjesstraat tegenover het NS-station er komt, is nog niet zeker (in ieder geval was er nog geen beslissing toen deze Mariken
naar de drukker ging). Het plan is nog steeds om er de komende
twee jaar vijfhonderd asielzoekers op te vangen. Daarna wordt
het gebouw geschikt gemaakt voor de huisvesting van 150 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en anderen.
‘Ik ga er nog steeds niet vanuit dat de vluchtelingen níet komen, we doen
alles aan de voorbereiding’, zei Lian van Driel, locatiemanager namens het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ze was al eerder verantwoordelijk voor de veel grotere en complexere locatie Heumensoord en gaf
eind augustus antwoord op alle mogelijke vragen tijdens een omwonendenoverleg op het stadhuis. Eigenlijk zou het voormalige Belastingkantoor
1 september klaar zijn. Dat lukt niet. Het wordt in de loop van oktober dat
de verbouwing klaar is.
In de tijd van ‘Heumensoord’ was er grote behoefte aan noodopvang, op
dit moment is de instroom van vluchtelingen sterk verminderd, er is meer
capaciteit dan nodig in ons land. Lian van Driel: ‘Er is een hoop onzekerheid,
welke locaties blijven of gaan open en wanneer?’ Nijmegen ligt gunstig
ten opzichte van Zevenaar waar een aanmeld- en gehoorcentrum van de
IND (de immigratie- en naturalisatiedienst) is. Daar moeten mensen heen
voor hun asielprocedure. Wellicht is dat reden om het Belastingkantoor
toch snel als noodopvang te gaan gebruiken.

Verbouw stoppen
Maar waarom gaat ondanks die grote onzekerheid de verbouw van het
Belastingkantoor gewoon door?, kwam de reactie van de aanwezigen. Er
waren zo’n twintig bewoners in de zaal. Waarom is er niet veel eerder ingegrepen en gestopt? Dit kost toch veel geld. En hoeveel statushouders wachten er niet op een woning, waarom laat je het voormalige Belastingkantoor
niet meteen verbouwen tot huisvesting voor 150 mensen? ‘We hebben in
Nijmegen veel geaccepteerd. We hadden in dit geval misschien wat meer
burgerlijk ongehoorzaam moeten zijn’, zei een bewoner.
Lian van Driel kon niet anders antwoorden dan dat het om politieke beslissingen gaat. ‘Een goede inschatting maken is lastig. De Turkse deal voor
opvang dichtbij huis wiebelt, in Italië wachten nog veel mensen. Stel dat
de instroom in Nederland ineens aantrekt, dan denken we “Wat fijn dat
we de asielzoekers niet opnieuw in tenten in Heumensoord hoeven op te
vangen”.’
Intensief programma
‘We kunnen onzekerheden niet oplossen. Laten we naar de toekomst kijken. Hoe gaan we het organiseren?’, zei wijkmanager Marjo van Ginneken
daarom. Mensen die naar de noodopvang komen, krijgen eerst twee weken rust. Ze komen met vier mensen op een kamer. Als ze wat gewend
zijn, begint een intensief programma van voorlichting: waar ze zijn, wat
staat ze te wachten, welke normen en waarden gelden in Nederland, hoe
het zit met de omgeving, wat is er aan activiteiten en scholing? Er is medische zorg en 24 uur per dag beveiliging. De COA-medewerkers zijn er
tussen 8.00 en 22.00 uur. Er zijn gezamenlijke ruimten in het gebouw.
Asielzoekerskinderen volgen samen onderwijs. ‘Waarom doe je dat niet
in een schoollokaal in een gewone school in plaats van in een apart gebouw?’, suggereerde iemand in de zaal.
Veel ‘oude’ vrijwilligers van Heumensoord staan klaar voor ondersteuning
en activiteiten. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk begeleiden de asielzoekers bij hun procedure. ‘Ten tijde van Heumensoord boden Nijmegenaren
enorm veel aan. We hopen dat dat nu weer gebeurt.’ Nieuwe vrijwilligers
zijn altijd welkom, ze kunnen zich melden bij Stip (in ’t Oude Weeshuis),
COA of Vluchtelingenwerk. Een omwonende op leeftijd bood tijdens de
avond al aan om iets met oudere asielzoekers te gaan doen.
Lian van Driel: ‘Binnenkort openen we een telefoonnummer dat bewoners 24 uur per dag kunnen bellen met vragen en opmerkingen. Ik zie het
als mijn verantwoordelijkheid om een goede buur te zijn.’
Tekst en foto: Lucy Holl
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ERVARINGEN EN

INFORMATIE
DELEN IN DE
MANTELZORGSALON

Mantelzorger aan het werk

HET COÖRDINATIEPUNT MANTELZORGONDERSTEUNING
ORGANISEERT IN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER EN
DECEMBER 2016 WEER EEN AANTAL ACTIVITEITEN VOOR
MANTELZORGERS. TIJDENS DE MANTELZORGSALONS
KUNNEN MANTELZORGERS IN EEN ONTSPANNEN SFEER
ERVARINGEN MET ELKAAR DELEN EN INFORMATIE KRIJGEN OVER MOGELIJKHEDEN DIE ER IN NIJMEGEN VOOR
MANTELZORGERS ZIJN.
Vaak zijn de bijeenkomsten gekoppeld aan een thema. Iedereen in
Nijmegen die zorgt voor iemand in zijn of haar omgeving is van
harte welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk één week van tevoren bij
het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning.
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• 	Woensdag 28 september
	14.00-16.00 uur
	Locatie: wijkcentrum de Schalmei,
Symfoniestraat 204.
	
Themabijeenkomst over Blue Zones
	
Het antwoord op de vraag Hoe word je
100? is terug te voeren op negen dagelijkse gewoonten. Gerda Bultstra vertelt over
het geheim van lang leven. Deelname is
gratis.
• 	 Woensdag 26 oktober
	14.00-16.30 uur:
	Locatie: Woonzorgcentrum St. Jozef,
Lentse Schoolstraat 29, Lent
(Nijmegen-Noord).
Zorgen voor je naaste, wat betekent dat
voor jou?	
Deze themamiddag over zingeving
wordt verzorgd in samenwerking met
Madelinde Krantz, geestelijk begeleider bij het Centrum voor Ontmoeting in
Levensvragen. Deelname is gratis.
• 	 D
 onderdag 10 november
16.00-20.30 uur:
	Locatie: Croy Goffertboerderij,
Goffertweg 15.
Nijmeegse Dag van de Mantelzorg
Een ontspannend etentje samen met anderen in Croy Goffertboerderij.
	Thema: Mantelzorg doe je samen!
Deelname aan de Dag van de Mantelzorg
is gratis.
	Let op: aanmelden kan van 24 tot en met
28 oktober! Zie voor meer informatie en
programma www.mantelzorg-nijmegen.nl,
facebook.com/mantelzorg024 en binnenkort de speciale folder over de Dag van de
Mantelzorg.
• 	 Z
 ondag 11 december
14.00-16.00 uur:
	Locatie: Activiteitencentrum Nieuw
Doddendaal, Achter Valburg 1.
Jaarafsluiting
Het jaar 2016 sluiten we af op een gezellige manier onder het genot van een hapje
en een drankje. Eigen bijdrage 2 euro.
Aanmelden voor de Mantelzorgsalons
in september, oktober en december kan
tot uiterlijk één week van tevoren bij het
Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning.
Dit kan via info@mantelzorg-nijmegen.nl of
telefonisch (024) 36 50 150.

OPROEP OM INVULLING

TE GEVEN AAN EEN
ACTIVITEITENKALENDER

Op 5 maart 2016 heeft de G1000 Nijmegen plaatsgevonden. Tijdens deze G1000-top
in de Jan Massinkhal is het idee geboren om een jaarlijkse kalender te ontwikkelen
die bestemd is voor alle inwoners van Nijmegen. Een kalender die per wijk zal gaan
verschillen, zodat er naast algemene informatie van de gemeente Nijmegen, ook
specifieke informatie van de betreffende wijk in zal komen te staan.
Dit idee was één van de twaalf projecten die de meeste steun kregen van alle deelnemers van
de top. Aan het slot van de G1000 is aangegeven dat dit idee zal worden uitgevoerd. Addy
Hooijmans (Nijmegen-Noord), Ruud de Vries (Nijmegen-West) en Ans Looijenga (NijmegenOost) hebben het op zich genomen om dit mooie (en in feite simpele) idee te realiseren,
wetende dat daarmee in een behoefte wordt voorzien. Al tijdens de G1000 - waar toch ruim
zevenhonderd personen aanwezig waren - bleek dat veel mensen geen idee hebben welke
voorzieningen er in hun wijk aanwezig zijn en hoe en waar ze bijvoorbeeld de contactgegevens van een wijkmanager of wijkbeheerder kunnen vinden.

Behoefte
Er is dus behoefte aan een dergelijke kalender. Veel informatie is niet zomaar voorhanden
aangezien in deze tijd erg veel alleen maar digitaal te vinden is. Ook dan is het belangrijk
dat je weet waar je de informatie moet zoeken. Veel mensen hebben de Dar-kalender in de
keuken of het ketelhok hangen. Het zou mooi zijn indien daar voortaan een kalender uit uw
wijkkrant naast zou hangen.
- Misschien is er een wijkApp of buurtApp in uw wijk waarbij men zich kan aansluiten, maar
weet men van het bestaan daarvan niets af.
- Bepaalde wijkactiviteiten, zoals een buurtfeest of BBQ, zijn niet bekend bij inwoners van de wijk.
- Gegevens van in de wijk aanwezige woningbouwcorporaties met openingstijden en gegevens, de huisartsenpost, de wijkagent, de Swon, de Stips, het buurtcentrum et cetera
mogen niet ontbreken.
Het doel is dus om zowel wijkgegevens te vermelden als centrale (Nijmeegse) gegevens.
Naast deze vaste informatie zal de kalender jaarlijks ook variabele informatie bevatten, zoals
bijvoorbeeld data van feesten of bijeenkomsten in de wijk en de data van grote festiviteiten
in de stad.

Mariken
Op wijkniveau is Mariken al een communicatiemiddel dat zeer goed verspreid en gelezen
wordt. Het idee is nu om één keer per jaar een pagina in de Mariken te bestrijken met de
jaarkalender. De informatie voor het komend jaar staat dan daarin vermeld, en de lezer kan
de bladzijde afknippen.
De concrete vraag aan de lezers nu is of u al een activiteit weet of heeft die in 2017 gepland staat. Mocht dit zo zijn, dan kunt u dit doorgeven aan redactielid Anneke Arzbach,
a.arzbach@hotmail.com. Wij geven dit dan door aan de initiatiefnemers Addy Hooijmans,
Ruud de Vries en Ans Looijenga. In principe moet Mariken nog met hen overleggen, maar wij
staan sympathiek tegenover het idee. Vandaar deze vooraankondiging.
Tekst: Addy Hooijmans, Ruud de Vries, Ans Looijenga en Anneke Arzbach
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Het lijkt alsof in de stad steeds meer mensen rondlopen die in de war zijn en die ook niet spontaan naar
hulpverleners stappen. Sommigen leven op straat,
anderen laten hun woning sterk vervuilen. Wijkagent
Jan Jacobs is helemaal vrijgesteld om deze ‘zorgmijders’ in de zorg te krijgen. ‘Ze vertrouwen vaak niets
of niemand. De kunst is om tóch contact te maken.’

Jan Jacobs

‘ VROEGER HAD

IEDERE BUURT

ZIJN EIGEN

SWIEBERTJE’
Wijkagent Jan Jacobs probeert ‘zorgmijders’ te verleiden tot hulp

Vervuilde woning
12

In de computer van Jan Jacobs op het politiebureau aan de
Stieltjesstraat staan foto’s, heel veel foto’s. Van woningen waar het
vuil zich heeft opgestapeld, van gammele hutjes in het bos, van
slaapplekken zomaar ergens op straat of op het NS-station. Hier leven ‘zorgmijders’ zoals ze in het jargon van de politie, de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ), de woningcorporaties en andere instellingen heten.
Stoornis
Zorgmijders zijn mensen die heel goed zorg zouden kunnen gebruiken. Maar ze moeten niets meer van hulpverleners hebben of zijn
nog nooit op het idee gekomen om hulp te zoeken. Jan Jacobs: ‘Je
ziet ze op straat of ze wonen in sterk vervuilde woningen. Ze zijn niet
altijd aan de drank of de drugs, maar hebben vooral psychiatrische
stoornissen. Ze lijden aan psychoses, zijn paranoïde of hebben bijvoorbeeld borderline. Ze hebben door hun stoornis hun leven niet
goed in de hand.’ Het is ook een andere groep dan de mensen die
in het MFC tegenover de Albert Heijn verblijven, de opvang voor
dakloze drugs- en alcoholverslaafden. Het is een veel ongrijpbaardere groep eigenlijk, omdat ze overal kunnen wonen of verblijven.
En soms duurt het lang voordat ze in beeld komen bij hulpverleners.
Mensonterend
Er komen er steeds meer, zo kan Jan beamen. Door de bezuinigingen
in de zorg moet er meer ambulant gebeuren: mensen die hulp nodig
hebben, worden niet zomaar meer opgenomen op een psychiatrische afdeling, maar blijven in hun eigen huis of gaan zwerven. De
wereld wordt complexer, mensen kunnen het niet meer bijbenen. Ze
hebben misschien wel medicijnen voor hun stoornis maar nemen
die niet goed in of hebben last van bijwerkingen.
Jan Jacobs struikelt haast over zijn woorden als hij vertelt over wat
hij allemaal meemaakt en ziet. ‘Pas nog ging ik naar een woning
waar een lijkenlucht hing. Hier ligt iemand dood in huis, dachten we.
Maar nee, de hele woonkamer was bezaaid met tissues waarmee
de bewoner zijn open been continu had schoon gedept. Het is soms
echt mensonterend wat je aantreft.’ Als zulke vervuilde huizen leeggehaald moeten worden, komt er soms met gemak vijftien, twintig
kubieke meter afval uit. Jan vertelt over een ander geval, een schuwe
man die in een oud schuurtje in het bos sliep. ‘Als je iedereen al mijdt
en je dan ook nog in het bos terugtrekt, word je echt een kluizenaar.’
Verschil maken
Jan Jacobs is nu een jaar ‘thematisch wijkagent zorgmijders’, zoals
zijn functie voluit heet. Hij is met zijn bijna veertig jaar ervaring gepokt en gemazeld in het politievak. Een groot deel daarvan werkte
hij als wijkagent, eerst in de Kolpingbuurt en het Willemskwartier, en
daarna in het stadscentrum. ‘Je mag nu als wijkagent maar acht jaar
in dezelfde wijk werken om niet té eigen te worden. Dat zie ik anders,

hoe langer je ergens werkt, des te meer weet
je van de wijk. Maar na twintig jaar in het centrum moest ik echt iets anders gaan doen.’
Toen kwam de nieuwe functie van wijkagent
speciaal voor de zorgmijders, omdat de politie veel oneigenlijk werk had met deze groep
burgers. Jan vindt het een geweldige functie. En nu werkt hij toch weer in het centrum
en de Benedenstad. Ook het Waterkwartier,
Nijmegen-Noord en Nijmegen-Oost behoren
tot zijn werkgebied.
Hij is graag veel op straat. Hij gaat langs
bij de nachtopvang van de NUNN, bij het
Kasteel van Iriszorg, bij nachtopvang De
Hulsen en de Diaconie. ‘In dit werk kun je
echt een verschil maken. Als we kunnen
voorkomen dat iemand ontruimd wordt, heb
ik een goede dag.’

‘IN DIT WERK KUN JE
ECHT EEN VERSCHIL
MAKEN’
Bakje koffie
In de tijd dat Jan in de Kolpingbuurt werkte,
heeft ie toevallig alle studieboeken van de
maatschappelijk werker met wie hij toen samenwerkte geleend en gelezen. ‘Ik heb mijn
kennis en ervaring. En ik gebruik vooral ook
mijn boerenverstand en mijn buikgevoel,
zeg ik altijd maar. Als ik iemand op straat zie,
gaat het niet erom of hij een psychose heeft
of iets anders. Het gaat erom iemand op de
juiste manier te benaderen en te helpen.’
‘Gewone’ wijkagenten proberen natuurlijk
ook mensen aan te spreken. Maar als het
complexer wordt, komt Jan in beeld. Het
kost veel tijd en geduld om mensen goed te
helpen. ‘Ik wil mensen verleiden tot zorg. Ik
probeer voorzichtig contact te maken met
een praatje op straat of aan de voordeur,
of ik neem iemand eerst maar eens mee
voor een bakje koffie op het politiebureau.
Misschien moet je een stuk of tien keer alleen maar vriendelijk groeten voordat je iemand aanspreekt.’
Engeltjes van de GGZ
Als Jan Jacobs zijn dienst begint, sluit hij
eerst kort met andere zorgverleners. Met
wie gaat het wel of niet goed? Heeft iemand
nog wat gehoord over een bepaald persoon?
Hoe zullen ze een geval aanpakken? Jan
werkt veel samen met twee psychiatrisch

verpleegkundigen, Wendy Broeren en Karen
Gloudemans, van het Meldpunt Bijzondere
Zorg en Veilig Thuis van de GGZ. ‘Engeltjes’
noemt hij hen. Ze doen met zoveel zorg en
aandacht hun werk. De drie kunnen elkaar
dag en nacht bellen. Soms gaan ze voor dag
en dauw samen op pad, zoals die keer dat
een zorgmijder steeds op het station wilde
slapen. Jan schreef achteraf een prachtig
stukje over ‘zuster’ Wendy. De GGD publiceerde het in het personeelsblad. ‘Zij is de
lieve aardige zuster in zo’n geval, ik ben de
harde agent, de sterke arm. The good and
the bad. Zij ziet wat ik niet zie en andersom,
we hebben ieder onze eigen deskundigheid.’
Nachtje rust
Soms komt het tot een rechterlijke machtiging, zodat iemand gedwongen hulp krijgt,
bijvoorbeeld als de woning sterk vervuild
is. Dan is het eigenlijk al te ver, maar soms
moet het. Op het politiebureau is ook een
speciale cel voor mensen met psychiatrische
problemen. Een enkele keer bekeuren Jan
en zijn collega’s iemand de cel in, zodat die
persoon even een nachtje rust heeft. Vanuit
de gevangenis kan dan opnieuw een hulpverleningsaanbod gedaan worden. ‘Er is zoveel te doen, er is maar beperkt tijd. En bij
sommige mensen weet je dat ze altijd begeleiding nodig blijven hebben, anders ben je
zo weer terug bij af. Het huis is leeggehaald
en opgeknapt en een paar weken later begint het vervuilen weer.’
Beetje tolerantie
Jan Jacobs kan zich voorstellen dat bewoners van het centrum en de Benedenstad
soms moeite hebben met wat ze op straat
zien. Wie zich zorgen maakt, bijvoorbeeld
over de buurman of buurvrouw, kan natuurlijk contact opnemen met de wijkagent.
‘Roddelen is niet goed, maar dat is wat anders dan de politie bellen als je vermoedt dat
iemand aan het vervuilen is. We komen niet
zomaar achter de voordeur.’
En verder: ‘Wees tolerant tegen zorgmijders,
zou ik zeggen. Vroeger had je Swiebertje die
hier en daar een bakkie deed, iedereen vond
hem leuk en elke buurt had wel zijn vreemde
vogels. De wereld is van ons allemaal, niet
iedereen die raar of anders is, moet meteen
aangepakt worden. Loop niet met een boog
om zorgmijders heen en groet ze gewoon
eens. Zolang mensen maar niet gevaarlijk
zijn voor zichzelf of voor anderen.’
Tekst: Lucy Holl

William Nijland

Het beste
Het beste uit jezelf halen. Dat is een mooi streven, maar niet iedereen gegund.
Ik heb de laatste tijd natuurlijk veel sport gezien: Tour de France, Olympische Spelen. Ook
de Eredivisie heeft alweer afgetrapt.
De discussie rondom Yuri van Gelders escapades was interessant. Hij was fysiek op
wereldniveau, maar sportief niet.
Soms kijk ik naar mijn functioneren. Af en toe
ben ik sportief op niveau, maar kom ik fysiek
te kort of andersom, of van beide een beetje.
Ik hoef ook niet van wereldklasse te zijn, maar
wel van waarde voor u. Aan mijn naam is de
politie onlosmakelijk verbonden.
Het presteren van de politie is doorgaans
goed. Af en toe excelleren wij. Soms niet.
Dat maakt het leven ook leuk. Dingen die mis
gaan worden in de politiek heen en weer geschoven, in de maatschappij besproken en bij
Dumpert weggezet met een lach. Ieder zijn
mening.
Toch is het beter dat er meer goed gaat dan
fout. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen.
Dus als iemand ‘een fout’ maakt door in te
breken, dan hoop ik dat er ‘een goed’ tegenover staat. Bijvoorbeeld dat de registratienummers van de gestolen telefoons er nog
zijn. Dat een opkoper dit goed heeft geregistreerd en dat de bewaker straks de inbreker
een kop koffie geeft.
Wees eens goed voor de maatschappij en beveilig jezelf: registreer uw spullen. U kunt de
registratiekaart invullen of de ‘app’ van www.
stopheling.nl gebruiken. Op www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van uw sieraden
maken en uitprinten
Wie goed doet, goed ontmoet.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Centrum
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

Foto’s: Gerie Sandmann
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BEWONERSPLATFORM

CENTRUM NIJMEGEN

Margriet Klomp (links) en Jolanda van Veluw

NIEUWE VOORZITTER BEWONERSPLATFORM CENTRUM NIJMEGEN

JOLANDA VAN VELUW:
‘WE MOETEN WAT MÉÉR REKENING
MET ELKAAR HOUDEN’
Tien jaar woon ik nu in de binnenstad en een veel gehoorde reactie, zodra ik ook maar één
kleine opmerking over onze leefomgeving durf te maken, is: ‘Moet je maar niet in het centrum gaan wonen.’ Herkenbaar? Ja, wonen in het centrum is speciaal. Natuurlijk weten we
dat grote evenementen als de Vierdaagse en het Gebroeders van Limburgfestival, naast veel
gezelligheid, ook overlast meebrengen. Maar ook zien wij met lede ogen de verloedering
aan rondom de lege winkels (Aktiesport) en dat een zoveelste foodtruckfestival of kermis te
weinig mensen trekt om het centrum als ‘bruisend’ te kunnen betitelen. Nadat het winkelend
publiek en de horecabezoekers de stad hebben verlaten, zorgt de grote, zeer diverse bewonersgroep dat de straten en pleinen levendig blijven. Gek eigenlijk dat we dat steeds moeten
uitleggen en in de verdediging schieten, want wonen in het Nijmeegse centrum betekent
eigenlijk dat we dezelfde maatschappelijke saamhorigheid én problemen kennen als elke
andere buurt in Nijmegen. Maar ook dat we gewoon wat méér rekening met elkaar moeten
houden: bewoners, bezoekers en ondernemers.
REGIE BEWONERS
Sinds enige tijd verblijf ik weer meer in de binnenstad en werd ik door een medebewoner uitgenodigd eens bij de vergaderingen van het Bewonersplatform Centrum Nijmegen
(BPCN) aan te schuiven. Het Bewonersplatform Centrum was me niet onbekend, maar ik had
me niet echt verdiept in de activiteiten. Onder leiding van Margriet Klomp is het platform
de organisatie voor samenwerking en overleg met gemeente en organisaties. De visie van
het Bewonersplatform Centrum om samen met alle partijen een veilige en leefbare woon-
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omgeving te creëren, wordt door een relatief
klein aantal bewoners vormgegeven. Vooral
de mogelijkheden die het BPCN biedt om bewoners zelf regie te laten nemen in de eigen
leefomgeving, waren voor mij aanleiding om
actief te worden. Als geboren Nijmegenaar
met ervaring als maatschappelijk vrijwilliger, voormalig binnenstadondernemer en
politiek bestuurder hoop ik een steentje te
kunnen bijdragen. Ik hoop vooral dat we in
de komende tijd de betrokkenheid van medebewoners en de effectiviteit van het bewonersplatform kunnen vergroten. Daarom
zijn Margriet Klomp en ik samen met een
klein team bewoners aan de slag gegaan om
te inventariseren waar we staan en te kijken
welke acties passen bij de visie en het doel
van het bewonersplatform. Best een klus,
want de grote diversiteit aan centrumbewoners leidt tot vele meningen en wensen.
Margriet heeft er de laatste jaren als voorzitter toch voor gezorgd dat het bewonersplatform een overlegplatform is gebleven, waarbij belangrijke zaken zijn gerealiseerd zonder
een ‘thematische actiegroep’ te worden.
Een overlegplatform, een netwerkorganisatie: belangrijke uitgangspunten die ik graag
meeneem bij mijn voorzitterschap.
BEDANKT MARGRIET
Bewoners en betrokkenen van het
Bewonersplatform Centrum Nijmegen bedanken Margriet voor haar grote inzet en zijn
blij dat we haar in de toekomst nog steeds
mogen betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid van het Nijmeegse centrum.
INTERESSE?
Indien u na het lezen van dit stukje zich afvraagt wie en wat het Bewonersplatform
Centrum nu eigenlijk is en precies doet of u
wilt betrokken worden, stuur dan een mailtje
naar bewonersplatform-centrum-nijmegen@
live.nl. We maken graag kennis met u!
Tekst: Jolanda van Veluw Foto: Lucy Holl

VROEGER

EN NU
ZICHT OP DE WAAL

Het is bijna niet meer voor te stellen: de
Waal zonder Waalbrug. Dat is te zien op de
bovenste foto, genomen in ongeveer 1925.
De rivier met Lindenberghaven domineert
het beeld. In het midden ligt het rivierbad,
ook wel drijvend zwembad genoemd. Er is
een onbelemmerd zicht op de Ooypolder
rechts en de Bemmelse Waard links.
Rookpluimen boven de rivier duiden niet
op brand, maar op varende stoomboten.

Circa 1925

Dit uitzicht is voorgoed verdwenen.
Sinds 1936 wordt het ‘gehinderd’ door de
Waalbrug. Dat is goed te zien op de foto
uit datzelfde jaar, genomen vanaf de St.
Stevenstoren. Vele toenmalige Nijmegenaren
vonden het een aanslag op het uitzicht. Zij
konden niet bevroeden dat de Waalbrug hét
symbool van Nijmegen zou worden.
De foto toont een volle Benedenstad. Die was
al jaren aan het verpauperen. Door de komst
van de Waalburg werd dit proces versneld.
Vanwege de veerpont naar Lent was de
Benedenstad eeuwenlang een brandpunt van
activiteit. Na de komst van de brug ging het
verkeer voortaan om het centrum heen. De
Benedenstad bloedde dood. In de jaren 60 en
70 waren bijna alle huizen van deze foto weg.
Het was één groot parkeerterrein.
De onderste foto is uit 2010. Ook dit uitzicht is inmiddels verleden tijd. Er is nog
geen sprake van Spiegelwaal en verlengde
Waalbrug, wel van de opnieuw opgebouwde
Benedenstad. In de eerste helft van de jaren
80 werden 500 sociale en 100 vrijesectorwoningen gebouwd. Het oude stratenpatroon
werd gerespecteerd, net als de gevelhoogte.
Nijmegen was trots op deze prestatie: de
mooiste plek van de stad was toegankelijk voor mensen met een smalle beurs.
Dat is langzaam aan het veranderen. De
Benedenstad dreigt onze eigen grachtengordel te worden.

1936

2010
Tekst: René van Berlo Foto’s 1925 en 1936: collectie Regionaal Archief Nijmegen Foto 2010: Karina Ronde-Teunissen
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FAVORIETE
PLEK IN DE
Het planten van een Hortensia

BEWONERS RICHTEN
SPINTHUISPLANTSOEN IN
Bewoonster Jacky van Leth en wethouder
Renske Helmer-Englebert openden eind juni – in
aanwezigheid van buurtbewoners - het nieuw
ingerichte plantsoen aan de Spinthuisplaats
(achterzijde Grotestraat). Samen plantten ze onder zeer groeizame weersomstandigheden
- een hortensia. De bewoners bedachten het
ontwerp en onderhouden het plantsoen zelf.
Hierin kan de tuingroep nog extra ondersteuning
van buurtgenoten gebruiken. Wie heeft er
groene vingers, houdt van gezelligheid en wil hen
helpen? Welkom! Laat het weten aan Micheline
Menten van de tuingroep, michelinementen@
gmail.com, of neem eens een kijkje.
Wilt u ook iets doen in de openbare ruimte en
hebt u daar ideeën over? Neem contact op
met de wijkbeheerder van Nijmegen Centrum:
Jolande Spierings, j.spierings@nijmegen.nl.
Tekst: Jolande Spierings Foto: Niek Antonise

BINNENSTAD
Els Stouthamer en het Valkhofpark

Op de vraag wat mijn favoriete plek is
in de binnenstad, heb ik heel snel mijn
antwoord klaar: het Valkhofpark. Vanuit mijn
woonkamer en slaapkamer kijk ik tegen de
prachtige entree, de toegangspoort met
brug, naar het park aan.
Op zondagochtend is het park een oase van
rust. Je hoort tientallen vogels hun hoogste lied
zingen.
Langzaamaan verschijnen de eerste wandelaars,
sporters of bootcampers. Bij de Barbarossaruïne
kun je lekker mijmeren over de tijd van Karel de
Grote. Jammer dat dit het enige overgebleven
restant is van het prachtige bolwerk dat er ooit
heeft gestaan.
De Nicolaaskapel is ook een mooie plek voor
bezinning. Gelukkig de laatste tijd weer heel
vaak geopend voor publiek. Ik heb hier heel veel
herinneringen aan: het huwelijk van één van mijn
dochters is hier gesloten, de boerenbruiloft is een
jaarlijks terugkerend hoogtepunt en natuurlijk de
uitvoeringen tijdens ‘Nijmegen Klinkt’. Tijdens
de Vierdaagsefeesten heeft het park een leuk
muziekprogramma. Lekker relaxed en niet zo
supercommercieel als de andere feestlocaties.
En niet te vergeten tijdens Moederdag: de ‘Dag
van het Levenslied’. Altijd leuk om lekker uit je
dak te gaan bij de onvervalste smartlappen.
Laat ik vooral ook het geweldige uitzicht niet
vergeten. Bij helder weer kijk je tot aan Arnhem
en Duitsland. De Waal is altijd in beweging.
De vrachtboten varen af en aan. Ook de grote
cruiseschepen doen Nijmegen weer massaal
aan. Je raakt eigenlijk niet uitgekeken. Het
uitzicht verveelt nooit.
Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Kick-off

MET DE WIND DOOR DE
HAREN
Begin juli was het feest bij buurtcentrum ’t
Oude Weeshuis aan de Papengas. Daar was
de kick-off van Fietsen Alle Jaren Nijmegen.
Riksjapiloten nemen ouderen en minder
mobiele mensen gratis mee voor ritjes door
stad en natuur. De initiatiefgroep kijkt hoe er
ook elders in Nijmegen riksja’s kunnen gaan
rijden. Meer weten:
www.facebook.com/fietsenallejarennijmegen.
Tekst en foto: Lucy Holl
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‘Zou die soep smaken?’ Benieuwd naar het antwoord kijkt de kokkin toe

SOEPIE-DOEN
in ’t Oude Weeshuis

Een keer per week, op de dinsdagmiddag tussen 12.00 en 13.00
uur in ’t Oude Weeshuis, gebeurt er eigenlijk helemaal niks bijzonders. Er wordt dan gezamenlijk soep gegeten en gekletst over wat
er in de buurt de afgelopen dagen zoal gebeurd is, over het weer,
de hond van de buurman, over hoe N.E.C. ervoor staat en over
‘die jeugd van tegenwoordig’. Allemaal hele normale dingen voor
mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Deze gesprekken vinden
plaats tijdens het ‘SOEPie-DOEN’. Tegen een kleine vergoeding
schuiven buurtbewoners uit het centrum en de Benedenstad aan
bij de ‘soupe du jour’ en een stukje stokbrood met kruidenboter.
Of die soep smaakt? Om Peter Eggen, lid van het Stip-team, te
citeren: ‘Die soep wordt gemaakt door iemand die het wel kan.’
Lekker dus. Iedere week trekt SOEPie-DOEN in ’t Oude Weeshuis
zo’n 15 tot 20 buurtgenoten. En er is ruimte voor meer.
Niks bijzonders?
Eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Op tal van plaatsen in Nijmegen zien
we jong en oud gezellig aan tafel in het buurthuis en onder het genot van
een lekker soepje met elkaar van gedachten wisselen. Het gebeurt al iedere maandag in het Wijkatelier Lindenholt, iedere vierde woensdag van
de maand in wijkcentrum Hatert en ook bij het Zelfregiecentrum aan de
Jorisstraat 72 kun je tijdens de Open Inloop op de dinsdag- en donderdagmiddag een kop soep nuttigen. Het zijn initiatieven die de sociale cohesie
in de buurt verstevigen. Of minder moeilijk gezegd, het maakt de buurt
gewoon gezelliger. Daar is niets bijzonders aan, dacht ik zo.

Of toch wel!
We willen het lang niet altijd toegeven, maar met het klimmen der jaren
zien we onze directe familie-, vrienden- en kennissenkring steeds kleiner
worden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs onder jongeren die in het centrum
en de Benedenstad op kamers wonen de vereenzaming groot is. En
eenzaamheid doet pijn. SOEPie-DOEN is dan een goed moment om je
kamer en je huis uit te komen en beter kennis te maken met de buurt
en haar bewoners. Want de enige remedie tegen eenzaamheid is aandacht. Aandacht die je krijgt van een buurtbewoner tijdens een alledaags
gesprek, en aandacht die je geeft aan iemand die je anders alleen maar
ziet bij de Spar.
SOEPie-DOEN is een initiatief van Stip Centrum-Benedenstad in het kader
van ontmoeting. Want hoewel wij in het drukke centrum van Nijmegen
wonen, blijkt uit onderzoek dat de bewoners zelf hebben uitgevoerd, dat
we behoorlijk langs elkaar heen leven. En dat is niet bevorderlijk voor de
leefkwaliteit in onze buurt. Dat die behoefte voor onderling contact er wel
degelijk is, bleek een tijd geleden toen enkele bewoners zich realiseerden dat zij niemand in hun eigen straat kenden. Zij organiseerden een
kennismakingsavond en dachten dat er misschien enkele buurtbewoners
zouden komen opdagen. Wat schetst hun verbazing? Op die avond is het
café waar ze hadden afgesproken, afgeladen vol met buurtgenoten die
vrolijk met elkaar verhalen uitwisselden. Moraal: iedereen wil een goed
buurtcontact. Het komt er alleen niet altijd van. SOEPie-DOEN wil helpen
daar verbetering in aan te brengen.
NB. Je hoeft het natuurlijk niet te doen voor die sociale cohesie. Gewoon
van de soep genieten mag ook.

Tekst: Jack Fila Foto: Ties Mouthaan
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Kronenburgerpark
Olaf en Pien

Rond de zeventig geïnteresseerden
verrasten ons met een bezoek op de
open zaterdagen 9 en 16 juli. Vooral
veel ouders met kinderen, die eindelijk
eens binnen de hekken mochten.
Dichtbij boezemde Mike, de
Nederlandse Landgeitbok, veel ontzag
in bij de kleintjes. De dierenverzorgers
beantwoordden met veel plezier al de
vragen over de hertjes, geiten, bokjes,
pauwen, en pluimvee. En natuurlijk stal
Olaf, de jonge bok, met zijn capriolen
alle harten. En juist de toekomst van
Olaf baarde de meeste zorgen.
Olaf, geboren eind april, werd snel een
puber met het bijbehorende gedrag.
Wat zijn de mogelijkheden voor een
geitenbokje? Samen met Mike bij ons
blijven, dat is niet mogelijk. Voor veel
geitenhouders geldt ditzelfde probleem.
Voor veel geitenbokjes is de toekomst
niet lang.
Maar, gelukkig is het gelukt Olaf in
te schrijven in het register van de
Landelijke Fokkersclub Nederlandse
Landgeiten. Hij zal binnenkort naar de
keuring gaan. Er is nu de kans dat er
met hem gefokt gaat worden. Die LFNL
zorgt ervoor dat het ras behouden blijft.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw
waren er nog maar enkele exemplaren
over van deze geiten in Nederland,
nu ongeveer 2000. En zó gefokt dat zij
blijven lijken op de afbeeldingen op 17e
eeuwse schilderijen en tegeltableaus.
Olaf staat inmiddels elders in een wei.
Voor hem in de plaats hebben wij
nu Pien, een jong geitje. Pien is niet
zo stoer en slank. Pien mag bij ons
opgroeien. Als alles goed gaat mag zij
in de toekomst lammeren. Voorlopig zal
zij rondrennen en klimmen. Een flinke
nieuwe boomstam ligt daarvoor klaar.
Helaas sloeg in de Vierdaagseweek de
bliksem in een prachtige oude plataan
in de weide. De boom is gesnoeid, een
stam is behouden als klimspeeltuig
voor de dieren. Voordat de zomer
voorbij is zullen er nog zwaantjes en
pauwtjes geboren worden. Een mooie
nazomer in het park.
Tekst: Joke van Onna Foto: Cecilia de Jonge (Pien)
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EEN VERDWENEN

GENERATIE

Je ziet ze regelmatig nog in- en uitstappen. Fietsend onderlangs het station
van Nijmegen zag ik een zogenaamde ‘Flixbus’ stoppen en de chauffeur uitstappen. Hij maakte de luiken open langszij de enorme touringcar. Een groep
mensen stapte uit en vervolgde hun weg met hun bagage. Het verhaal gaat dat
de inzet van de nieuwe Flixbussen een groot succes is geworden. Voor de gemiddelde beschouwer is dat niet duidelijk, want de ruiten langszij zijn geblindeerd. Zo’n Flixbus vervoert je van Nijmegen via Eindhoven naar Antwerpen
en Brussel, of van Nijmegen non-stop via Zwolle naar Groningen. Nederland
is een prachtig land met (gelukkig) slechts enkele grote bestemmingen. Maakt
ons land uniek en draagt bij aan het snelle succes van deze bussen.
Vroeger pakte je de ‘Magic-bus’, de ‘Euroliner’ of een ander busmerk om van Nederland ver weg
te gaan. In ons geval vanaf het Jaarbeursplein te Utrecht naar het Syntagmaplein te Athene.
Dit alles vond plaats in precies twee dagen tijd. Rond half een op zaterdag vertrok de bus en
uiteindelijk via München, Maribor (Noord-Joegoslavië) en Macedonië bereikten wij Athene op
maandagmiddag zelfde tijd.
Zo’n bus in die jaren zat afgeladen vol met ‘avonturiers’ van allerlei komaf. Om honger en dorst
tegen te gaan hadden we tassen meegenomen, volgestouwd met brood en thermoskannen.
Voor sommige passagiers was cannabisgebruik geen onbekend gegeven in die dagen, dus die
bus liet een walm van rook achter zich via de open dakramen onderweg. Waar zijn die Magicbussen nu gebleven? Al die Euroliners en aanverwante merken. Ze vliegen door de lucht en
heten nu Airbus van Easy-Jet of Air Berlin en vervoeren mensen vliegensvlug en op maat naar
vele bestemmingen binnen een en dezelfde dag.

OPMERKELIJK
Een chaosje aan borden bij de ingang van het
Stevenskerkhof. Er mogen geen auto’s komen,
maar toch is er iets tegen parkeren geregeld. Ik
weet dat de gemeente dat moet doen. Vroeger
bestond geen parkeerverbod in straten waar
geen auto’s mochten komen. Dat leek overbodig. Maar de gemeente had buiten justitie
gerekend. Er was eens een automobilist die
in een dergelijke straat een bon kreeg wegens
fout parkeren en niet wegens het betreden van
die straat. Omdat in die straat geen parkeerverbod bestond, werd de man vrijgesproken.
Sindsdien heeft de gemeente ook het parkeren
geregeld in gebieden waar geen auto’s mogen
komen.

Tekst en foto: Vincent Beijk

Maar op het Stevenskerkhof is een foutje
opgetreden. Het bovenste bord geeft aan dat
in deze zone niet geparkeerd mag worden.
Het onderbord geeft aan dat dit alleen maar
geldt in de vakken, Met andere woorden: het
is verboden om in de vakken te parkeren.
Daarbuiten kennelijk wel. Zijn er overigens
wel parkeervakken op het Stevenskerkhof?

N.B. Bij het ter perse gaan van dit blad werd bekend dat Flixbus dagelijks van Nijmegen naar Praag v.v. rijdt.

Tekst en foto: René van Berlo

In deze tijd van tempo-beurzen en studieleningen is tijd echter geld. De vraag doet zich nú voor: hoe rijk
ben je als je geen tijd hebt? Mensen kiezen nu eieren voor hun geld en opteren regelmatig voor andere
vervoersmodaliteiten om die reden.
Zo’n Flixbus heeft echter wel degelijk wat. Past in de huidige filosofie van tijd is geld.
Toentertijd waren er dagen tijd om ergens te komen. Tijd was er immers in overvloed. Eventueel te
weinig geld nam je op de koop toe…
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Nederlandsche
Katholiekendag in 1922
VERGETEN VERLEDEN

Missionarissen

Op 5 tot en met 8 juni 1922 vond de Tweede
Nederlandsche Katholiekendag plaats, dit
keer in Nijmegen. Op dergelijke dagen
toonden de katholieken dat zij een grote bevolkingsgroep waren die steeds meer macht
kreeg. Het was een uiting van de katholieke
emancipatie, die een jaar later uitmondde in
de stichting van de katholieke universiteit.
De meerdaagse katholiekendag bestond grotendeels uit toespraken van katholieke voormannen.
Ze startte met een grote optocht van de deelnemers. De beide Nijmeegse kranten besteedden
hier uiteraard aandacht aan. Er was echter
een aanmerkelijk verschil in stijl en omvang
tussen de protestantse Provinciale Geldersche
en Nijmeegsche Courant en de katholieke De
Gelderlander. Ter illustratie staan hieronder
de verslagen van de optocht, die plaatsvond op
maandag 5 juni 1922, Tweede Pinksterdag.
VERSCHILLENDE BERICHTGEVING
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant berichtte hierover op dinsdag 6 juni 1922.
Het artikel begon op de voorpagina. Het was het
zesde bericht onder het kopje Stad en omgeving:
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In verband met den Tweeden Ned.
Katholiekendag, welke heden alhier aangevangen is, heeft gisteren een groote optocht
plaats gehad, die heel wat drukte in de stad
heeft gebracht. Reeds in de ochtenduren
brachten trein, boot en andere vervoermiddelen honderden leden van corporaties, velen
met vaandels en muziek, aan, waardoor in de
stad een groote volte en veel vertier ontstond.
Omstreeks het middaguur begaven dezen
zich allen naar den Groenenwoudschen weg,
waar de optocht werd opgesteld en precies te
2 uur vertrok. Het was een schier eindelooze
stoet, meest ,,vaandels met mannen er aan”,
zoals wij uit een kindermond opvingen, alhoewel enkele praalwagens en groepen, b.v.
die van de sportjongens, wel wat leven en
kleur aan het geheel gaven. Door duizenden
aanschouwd, trok de stoet een deel der stad
door. De politie had voortreffelijke maatregelen getroffen, zoodat nergens de orde werd
verstoord of een incident plaats had. Het
Mariënburg, eindpunt van den optocht waar
de kop van den stoet omstreeks kwart voor
vier uur aankwam, was door de politie geheel
afgezet.

De Gelderlander berichtte aanmerkelijk
uitgebreider en met een totaal andere toon.
De voorpagina van 6 juni opende met een
‘pijnlijke verklaring’ van het Episcopaat (de
gezamenlijke bisschoppen) tegen een ‘betreurenswaardige splitsing der Katholieken’. Een
splitsing die enkele jaren later tot het verleden
zou behoren.
Daarna volgde het eerste (!) verslag van de
optocht: (blauwe kader)

DE OPTOCHT.
In het Derde en Tweede blad vindt men een
volledig verslag van den optocht. Doch het zij
ons vergund er hier ter plaatse ook ’n woordje
van te zeggen, want wij zijn er allen vol van.
De optocht is als manifestatie van katholiek
organisatieleven volkomen geslaagd en heeft
tegelijkertijd een goed en smaakvol geheel
gevormd. Daar is in de laatste weken, - wij
mogen dat nu wel verklappen - zoo’n beetje
wrijving geweest tusschen de artistieke en
propagandistische leiding van den optocht, en
dat laat zich gemakkelijk verklaren. De heer
Estourgie, die den stoet in elf vakken, naar de
elf provincien van Nederland verdeeld, en aan
elk vak ongeveer evenveel kleur had gegeven,
zag met enige bekommering het aantal vereenigingen met den dag stijgen: hij wist er ten
slotte geen weg mee.... Maar aan den anderen
kant moest deze optocht als beeld van het georganiseerd katholiek Nederland een indrukwekkende lengte hebben, of hij ware mislukt. Aan
beide kanten is gegeven en genomen en het
resultaat is onder beide opzichten bevredigend.
Er was ruime afwisseling van kleur en leven in
den langen stoet: op sommige momenten was
de aanblik overweldigend schoon. Toen wij
op het Keizer Karelplein stonden, zagen wij in
de verte, op het Stationsplein, de vaandels en
banieren schitteren in de zon en rond heel het
wijde plein was de gloed van goud en kleur in
de eindelooze reeks van vaandels onafgebroken; zij slingerde zich voort den Graafschen
weg op en werd zonder ophouden omstuwd uit
de St. Annastraat, ál maar nieuwe vereenigingen, nieuwe muziekkorpsen, praalwagens, en
weer banieren en vanen, zoover men zien kon.
De kop kwam de Hezelstraat op, - waar zou de
staart op dat moment zijn?
Wij belden een nummer op, dat de hoek der
Groenewoudsche straat overzien kon:

- Is de staart van den optocht al lang voorbij?....
- Hij passeert net mijn huis!
Dus dat was dan de lengte van den stoet: St.
Annastraat bij de brug (hoek Groenewoudsche
weg), rond het Keizer Karelplein, Graafsche
weg, Oldenbarneveldstraat, Stationsplein,
Spoorstraat, Kronenburgersingel, Hezelstraat....
Hoeveel duizenden eraan hebben deelgenomen, wagen wij niet te schatten.
Maar niemand zal ontkennen, dat de optocht
als demonstratie van openbaar katholiek leven
schitterend is geslaagd. Alles is ordelijk verloopen; hiaten zijn er maar tijdelijk gezien. De
samenwerking dier duizenden was voorbeeldig en opwekkend. Men heeft gevraagd, hoe
’t mogelijk is geweest dit geheel zoo zonder
fouten op te stellen en in beweging te brengen.
Nu, dat is geen gemakkelijke taak geweest
en men zou een organisatie als men kent in
het leger, - met ’n veldtelefoon en ’n centrale
leiding - indien men alles van uit e e n hand
had willen besturen. Die organisatie heeft er
natuurlijk ontbroken, maar de samenwerking
van alle onderafdeelingen was voorbeeldig.
Men werkte elkaar in de hand. Men vond op ’t
laatste moment hulpmiddelen uit, die doeltreffend werkten en toen het sein tot oprukken
werd gegeven, sloten zich de rijen en vormden
zich de groepen als gehoorzamend aan e e n
draadloos bericht.
Wij hebben de schare bewonderd en bewonderen ze nog.
Dat heeft drie tot vier uren door de zon
geloopen en n o g zongen ze de ,,Roomsche
Blijdschap”.
De zware vaandels schudden in den wind, de
zon ketste op koper en goud, de warmte zengde nu en dan tot in de kleeren, men behield zijn
opgewektheid.
En de spotters onder de toeschouwers grinnik-

ten, dat die lui toch wel dwaas waren om daar
urenlang met of achter ’n vaandel in de zon te
sjouwen.
Maar de dwazen droegen het hoofd hoog op
den romp.
En hun hartslag ging snel van de innerlijke
voldoening.
Zij getuigden.
Zij kwamen uit voor hun roomsch beginsel.
Zie voelden de hitte van den dag wel en de
moeite van dezen vrijwilligen arbeid, maar de
last was hun zoet en schonk bevrediging.
Straks, als zij worden opgeroepen, komen zij
opnieuw.
Dat zit i n den mensch.
Hij wil getuigen, door uiterlijke vormen, van
hetgeen er innerlijk in hem leeft.
Wat hem levensrichting geeft van morgen tot
avond, van dag tot dag en van jaar tot jaar wil
hij toonen in het openbaar, met anderen, met
duizenden anderen, die denken en voelen als
hij en in allerlei zichtbare teekenen roept hij
dan zijn stil gedachtenleven naar buiten.
Dat zit i n den mensch.
En dan zijn er nog, die onze drang tot het houden van processies niet begrijpen.
N u manifesteerden wij het beginsel, dat ons
samenbindt in onze vereenigingen en den geest
voedt van heel ons organisatieleven.
Dán brengen wij naar buiten, wat den grondslag vormt van ons godsdienstig leven, wat ons
den knie doet buigen voor den Heer onzen God
en stellen wij tegelijkertijd een daad van openbare aanbidding en eerbetuiging jegens Hem.
Het een en het ander liggen in den aard van
den mensch; het andere is een uiting van het
beste in hem.
En beiden behooren tot de vrijheid van overtuiging, die men moest kunnen uitleven in het
vrije Nederland, voluit en zonder wettelijke
begrenzing.

Tot zover het voorpagina-artikel over de optocht. Naast deze aandacht op de voorpagina besteedde De Gelderlander van 6 juni 1922 zes van de twaalf pagina’s waaruit de krant bestond volledig
aan de katholiekendag. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van diezelfde dag
besloeg dit een halve pagina (inclusief bovenstaand stuk over de optocht). De dagen daarna was
dit verschil niet anders.
Nadat de katholieke universiteit zich had gevestigd was Nijmegen ruim een halve eeuw de informele hoofdstad van katholiek Nederland. De RKSP en KVP (respectievelijk voor en na de oorlog)
hadden lang de absolute meerderheid in de gemeenteraad, bijvoorbeeld in 1949 63,9 procent van
de stemmen. In 1980 ging de KVP samen met de protestantse ARP en CHU op in het CDA. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 haalde het CDA 31,3 procent van de stemmen. In 2014 was
dat 4,9 procent.
Mariënburg

Samenstelling: René van Berlo Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Martijn Hermsen bevestigt de panelen

In het Valkhofpark ligt nog steeds een bunker uit de Tweede Wereldoorlog ‘verstopt’.
Het is een Duitse bunker gebouwd door de
bezetters in 1943. Ze bouwden er zelfs drie,
maar twee zijn er na de oorlog afgebroken.
De Duitse soldaten in bunkers moesten de
Waalbrug verdedigen tegen een aanval van
geallieerden.
Veel mensen weten niet dat er nog steeds één
bunker in het park ligt. Maar wie vanaf de rand
van het park naar de Waal en brug kijkt staat er
vaak bovenop. De bunker ligt namelijk onder
het vierkante uitkijkplateau. Vrijwilligers van de
Stichting Valkhofbunker hebben de bunker met
toestemming van de gemeente weer opengesteld. Vorig jaar is er een nieuwe trap naar de
ingang aangelegd. Die ingang lag tientallen jaren
verstopt onder zand.
De ruimte onder de grond is nu helemaal aangekleed zodat bezoekers kunnen zien hoe het
er in de oorlogstijd een beetje uitzag. Er hangen informatiepanelen waarop je kan lezen en
zien wat zich tijdens de woelige oorlogsjaren
allemaal afspeelde in en rond de bunker. Neem
vooral je telefoon mee als je erg geïnteresseerd
bent in de geschiedenis van de bunker en de
bevrijdingsstrijd. Door het scannen van QRcodes op de panelen kom je nog veel meer te
weten!
De Valkhofbunker is afgelopen jaar al af en toe
opengesteld voor groepen en op enkele bijzondere momenten. Sinds begin deze maand is
de Valkhofbunker open op de oneven weken
op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Vrijwilligers geven dan ook een toelichting.

Computerles

STEP
IN SEPTEMBER STARTEN DE TAALLESSEN
NEDERLANDS, DE FIETSLESSEN EN DE
COMPUTERINLOOP WEER BIJ STEP.
TAALLES NEDERLANDS

In de taalcursus Nederlands leer je beter
Nederlands spreken, lezen en schrijven. Dan
kijken we ook naar de Nederlandse samenleving. De cursus bestaat uit één of twee lessen
per week van twee uur. De lessen zijn onder
schooltijd waardoor ouders met schoolgaande kinderen kunnen meedoen. Daarnaast kun
je een taalcoach krijgen, die samen met jou
Nederlands oefent in de praktijk. We beginnen
met een persoonlijk gesprek waarin we in kaart
brengen wat je kunt en wilt.
Wil jij je Nederlands verbeteren, of ken je iemand die dat wil? Wij beantwoorden je vragen
graag. Je kunt contact met ons opnemen door
te bellen met (024) 323 32 35 of een mailtje
sturen naar e-mailadres info@stepnijmegen.nl.
Je kunt ook langskomen op ons kantoor in de
Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen.

Een bezoek aan de bunker is gratis maar een
kleine bijdrage voor de waardering is altijd fijn
om zo de bunker goed te kunnen houden.
Zie ook Valkhofbunker.nl.
Tekst: Bregje Jaspers Foto: Leo van Midden
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Fietsles

FIETSLES

In september starten de fietslessen weer. De cursus
bestaat uit twaalf bijeenkomsten waarin de theorie
van het verkeer wordt uitgelegd. Daarnaast wordt
er praktisch geoefend op lesfietsen van STEP. Je
begint veilig op een plein, pas als je eraan toe bent
ga je onder begeleiding deelnemen aan het verkeer. De fietslessen zijn op maandagmorgen van
9.30 tot 11.00 uur en de kosten bedragen 35 euro.
Aanmelden kan via (024) 323 32 35, of per e-mail
info@stepnijmegen.nl.
COMPUTERINLOOP

Vanaf de eerste week van september is de computerinloop ook weer geopend voor iedereen
die de basisbeginselen van het computeren wil
leren. Voor cursisten is deze inloop gratis en
van niet-cursisten wordt één euro gevraagd.
Tijdens de inloop wordt er onder andere aandacht besteed aan e-mailen, Word, Skype,
internet en taal oefenen. De computerinloop
vindt plaats op maandag- en dinsdagmiddag
bij STEP Nijmegen, Derde van Hezewijkstraat
6 te Nijmegen.
VRIJWILLIGER WORDEN BIJ STEP?

STEP zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich
een of meer dagdelen per week willen inzetten
voor onze organisatie. Heb jij kwaliteiten en
talent om volwassen anderstaligen te ondersteunen, zodat ze zelfstandig en actief kunnen
deelnemen aan de Nederlandse samenleving?
Wil jij hen begeleiden bij het leren van taal,
rekenen, spreken, fietsen of werken op de computer? Dan is STEP wat voor jou! Kijk voor
meer informatie op www.stepnijmegen.nl of
bel voor meer informatie: (024) 323 32 35.
Tekst en foto’s: STEP

Verzamelpaats tegenover het labyrint

Luistertafel

AAN TAFEL MET
SENSOOR IN
BIBLIOTHEEK
MARIËNBURG
Op 22 september organiseert Sensoor opnieuw een bijzondere luistertafel in het kader van de Langste Eettafel van Nederland.
In de bibliotheek Mariënburg is tussen
10.00 en 14.00 uur iedereen welkom voor
een goed gesprek onder het genot van
een kop koffie of thee met wat lekkers. De
Langste Eettafel van Nederland is een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid
die loopt van 22 september tot en met 1
oktober 2016. Het is een initiatief van de
Coalitie Erbij, hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid, waar
Sensoor kernlid van is. Uit onderzoek blijkt
dat meer dan een miljoen Nederlanders
zich sterk eenzaam voelt.

IN NIJMEGEN
Sensoor heeft het initiatief genomen om in
Nijmegen een luistertafel te organiseren,
omdat zij zich inzet voor de strijd tegen eenzaamheid. ‘Sensoor kan eenzaamheid niet
oplossen, wel verzachten’, aldus Willemieke
Ottevanger, directeur. Met deze actie wil
Sensoor aandacht vragen voor eenzaamheid.
En hoe écht luisteren naar elkaar die eenzaamheid kan verzachten en soms zelf kan

voorkomen. Iedereen is van harte welkom
om aan te schuiven voor een goed gesprek.
Daarnaast organiseert Sensoor van 10.00
tot 12.00 uur een workshop ‘Luisteren
naar eenzaamheid’ voor (potentiële) vrijwilligers. Aanmelden hiervoor kan via de
Vrijwilligerscentrale Nijmegen.
SENSOOR
Sensoor biedt dag en nacht een luisterend
oor via telefoon, e-mail en alle dagen van de
week via de chat vanuit 26 locaties verspreid
door Nederland. Een goed gesprek voeren,
zeker rond gevoelige onderwerpen, is niet
eenvoudig. Maar ergens over praten, anoniem en vertrouwelijk, dat lucht op. De vrijwilligers van Sensoor zijn hiervoor opgeleid.
Zij ervaren hun werk als intensief maar zinvol en verrijkend. Sensoor voert deze anonieme hulp op afstand namens vrijwel alle
Nederlandse gemeenten uit. Daarnaast ontvangt zij giften van particulieren, fondsen en
kerken. Bij de Langste Eettafel is er de gelegenheid kennis te maken met elkaar en met
Sensoor, haar medewerkers en vrijwilligers.
En er is natuurlijk gelegenheid te ervaren
hoe het is om echt gehoord te worden. Kijk
op www.sensoor.nl voor meer informatie.
WEEK TEGEN EENZAAMHEID
Coalitie Erbij zet zich het hele jaar in voor de
strijd tegen eenzaamheid en organiseert nu
voor het zevende achtereenvolgende jaar
de Week tegen Eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd
voor dit grote maatschappelijke probleem.
Thema van de Week tegen Eenzaamheid is
dit jaar: ‘Kom erbij!’. Sensoor is kernlid van
de Coalitie Erbij.
Tekst: Gerard van Etten, Sensoor
Foto: Guido Benschop

Miquel Roest en dagloner

Rommelpotten
Al maanden vang ik geluiden op van inwoners van het centrum dat zij zich ergeren aan
de enorme berg rommel die er elke ochtend
weer ligt op de parkeervakken tegenover
het labyrint. Kennelijk is deze plek de nieuwe verzamelplaats van veelal jonge mannen
met een Noord-Afrikaanse afkomst, die er
een gewoonte van maken al hun afval van
lege blikjes, flesjes en zakken met restanten
van McDonald’s of KFC te dumpen op de
Waalkade. In hun te dure autootjes hangen ze
met mooi weer rond met arrogante blikken en
bezorgen de omwonenden overlast. Elke dag
weer wordt het door de Dar of door mensen
van Dagloon opgeruimd. Mariken vraagt zich
af of bureau Toezicht en Handhaving hier niet
een keer tegen kan optreden met een fikse bekeuring. En passant kan zo ook de drugscriminaliteit een beetje worden beteugeld. Twee
vliegen in één klap. Aanspreken op hun gedrag durven de gewone bewoners niet, want
ze zijn met velen. We realiseren ons dat dit
wellicht een verplaatsing is van een probleem,
aangezien deze jongeren zich eerst ophielden
ter hoogte van de Lindenberghaven. Om het
wandelgebied op dit deel van de Waalkade
aantrekkelijk te houden en ook het visitekaartje voor alle toeristen die hier aanleggen met
cruiseschepen te verfraaien, is het de bewoners een lief ding waard als er actie wordt ondernomen door politie en bureau Toezicht.
Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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OPGEGROEID IN

DE BENEDENSTAD

Hans van den Berg

HERINNERINGEN AAN DE BENEDENSTAD
VAN HANS VAN DEN BERG
De reis gaat deze zonovergoten dag naar Lent, waar Hans van en Berg het grootste deel van zijn leven al woont in een jaren-zestigwoning aan de Azaleastraat.
Een gemoedelijk man komt aan het woord, die relativerend op het achterliggende
leven neerblikt.
Kloosterstraat
De herinneringen, aangewakkerd door een gekregen boekje over de Benedenstad, beginnen in zijn
geboortehuis aan de Kloosterstraat 22. Hij toont mij het boekje met een foto van het nu nog bestaande pand. Het gezin Van Den Berg huisde daar met tien kinderen. In deze tijd is dat een onvoorstelbare opgave. Nu heeft elk kind een eigen kamer, volledig ingericht en van alle digitale gemakken
voorzien. Toen speelde je buiten en was er bij alle weersomstandigheden vertier. Het woonhuis
werd aan de achterkant en zijkant begrensd door een muur, zodat moeder (meisjesnaam Phoelich)
ook in de wetenschap leefde dat de kinderen toen ze klein waren in een afgebakende ruimte hun
bewegingsvrijheid hadden. De Waal was immers dichtbij en daar loerde het meeste gevaar.
Familie
Hans heeft nog vele neven en nichten wonen in de Benedenstad, vooral van moeders zijde. Phoelich
is dan ook een naam die buiten het Nijmeegse minder voorkomt. Vader Van den Berg werkt bij de
kunstzijdefabriek Nyma, net zoals heel veel andere familieleden toen en in latere tijden ook deden.
Zijn schoonvader werkte er namelijk ook.
Industrie
Een bruggetje slaan in het gesprek over de teloorgang van veel fabrieksarbeid in het Nijmegen
van nu is makkelijk. Er worden herinneringen opgehaald aan de Fasto, de schoenfabrieken, van
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Dungen, Splendor, Latenstein en Dobbelmann.
Geconstateerd wordt dat Hyster en Smit
Transformatoren de overlevenden zijn. In de
jaren 60 was Nijmegen een bloeiende industriestad. Dat is veranderd. Nu is het een stad die
voornamelijk banen heeft in de zorg en bij de
universiteit en hogeschool.
Vroeger
Hans is vernoemd naar zijn ouder broertje
Johannes (Hans) die in de laatste oorlogsdagen
was omgekomen door een granaatscherf, toen
de Duitsers erin slaagden delen van Nijmegen
als frontstad nog te veranderen in een rokende
puinhoop. Het gezin verhuisde later naar het
Waterkwartier. Met weemoed denkt Hans
echter terug aan de Benedenstad, waarin hij
moeiteloos herinneringen ophaalt aan de
vele winkeltjes die er gevestigd waren op de
hoekpanden, zoals Walraven. Ook weet hij
zich nog te herinneren dat de oude Jan Linders
(de vader van… Juist: het Linderswinkeltje
in het Waterkwartier) koeien hield in de
Benedenstad. De stadsboerderijen zijn verdwenen en de winkeltjes ook. Sommige oude
muren en gevelvormen zijn nog herkenbaar als
winkel en/of boerderij.
Trouwen
Hans leerde zijn echtgenote, die in 2001 al
is overleden, kennen bij Unitas in de Gerard
Noodtstraat. Zij werkte bij C&A. Hij zwierf als
servicemonteur aanvankelijk door heel Europa.
Omdat ook haar vader werkte bij de Nyma en
er in de verkeringtijd een ernstig bedrijfsongeval plaatsvond met haar peetoom bij de Nyma,
verweefden de families zich met elkaar. Zij was
echter een Lentse. Uiteindelijk zou Hans’ woning dan ook in Lent komen te staan. Het stel
trouwde en werd verrijkt met de rijkeluiswens
van een zoon en een dochter.
Museum
Hans kreeg naar de wens van zijn echtgenote
werk dichter bij huis, bij Museum Kam. De
fusie van Museum Kam en de Commanderie
heeft hij allemaal meegemaakt. Uiteindelijk
heeft hij tot aan zijn pensionering 26 jaar bij
de musea gewerkt, waarvan de laatste jaren bij
museum Het Valkhof, waar de totale collectie
naartoe is overgebracht. Nu nog werkt Hans
daar als vrijwilliger. Hij is vol lof over de sfeer
en de ruimte in het museum. Er wordt naar zijn
zeggen de komende tijd gewerkt aan een betere
ontvangstruimte, waar de bezoekers wat kunnen
nuttigen. Dit bevindt zich nu aan de achterzijde
van het museum, met uitzicht op de muur. Er
wordt gezocht naar meer open mogelijkheden.

Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

Wijlands loyaliteit
Mijn jeugdvriend Mirwais was de zoon van
een onderwijsminister van het Afghaanse regime, dat na de invasie van de Russen werd
afgezet. Zijn vader werd gearresteerd. Niet de
marionetten van de vreemde agressor, maar
iedereen die bij dat verdreven regime hoorde,
werd als landverrader gezien. De familie van
Mirwais werd geëxcommuniceerd. Ze werd
uitgesloten van banen en een kans op beter
onderwijs. De bittere armoede trof moeder,
zusters, broertje en Mirwais zelf. Een groot onrecht jegens de familie van een geleerde, die
als minister het analfabetisme in Afghanistan
bestreed. Gelukkig kon Mirwais met een andere geboorteakte als zoon van zijn oom zijn

Zegen
Inmiddels heeft Hans de 70-jarige leeftijd
bereikt en lichamelijke ongemakken dienen
zich aan. Vaak komt hij dus niet meer in het
centrum, maar hij heeft wel verheugend nieuws
gehoord dat één van zijn broers een huisje heeft
toegewezen gekregen aan de Kloosterhof. Dus
dat biedt mogelijkheden om toch weer eens
de geliefde Benedenstad te bezoeken. In het
Lentse kijkt Hans met genoegen naar de huidige
bouwactiviteiten. De dijkteruglegging. Al het
moois wat dit oplevert is een zegen voor Lent,
na heel veel weerstand uit het dorp. Zelfs het
Van der Valkhotel kan zijn goedkeuring wegdragen. ‘Je moet het over een paar jaar bekijken, als het gebied om het hotel heen groener
is geworden en doorontwikkeld’, zegt hij. Het
geeft de open blik weer van deze bijzondere
man, die erg kan genieten van zijn kinderen
en zijn twee kleinzoons en vol verwachting de
toekomst in blikt. Weliswaar alleen, maar zeker
niet eenzaam.
Tekst: Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann

leven voortzetten. Als tienjarig kind kende ik
dit geheim van mijn leeftijdsgenoot. Pas twintig jaar later, toen ik met hem op de toen nog
Oekraïense Krim op vakantie was, vertelde hij
mij in tranen over die moeilijke jaren.
De afgelopen weken heb ik veel aan het fenomeen volksverrader moeten denken. Als
student in de voormalige Sovjet-Unie kreeg ik
een keer te horen dat ik een ‘anti-sovjetist’ was.
Dat was je als je de sovjet-oorlogshandelingen
in je moederland afkeurde. Met de komst van
perestrojka werden vele ‘vragi naroda’, vijanden van het volk, gerehabiliteerd. De ‘glasnost’
maakte mogelijk dat zij met hun verhalen op de
televisie kwamen. De meeste van deze volksverraders waren vreedzame wetenschappers,
kunstenaars en mensenrechtenverdedigers.
Een van hen, de Nobelprijswinnaar Andrej
Sacharov, werd mijn held.
Toen ik voor het eerst de grote Nederlandse
dissident Willem Oltmans op de tv zag praten, was ik er meteen van overtuigd dat ik als
vluchteling voor het juiste land had gekozen.
De man die tegen de Staat der Nederlanden
procedeerde en verklaarde dat prins Bernhard,
de vader van het staatshoofd, in het geheim
met de Nederlandse vijand Soekarno over
Nieuw-Guinea onderhandelde, kreeg podium
in alle media. Hij zou uiteindelijk miljoenen aan
smartengeld ontvangen.

Ik reflecteerde op mijn leven in Nederland. De
vrijheden die ik hier heb. Een grondwet met
daarin mijn rechten en mijn plichten. Ik kan
hier in alle vrijheid vertellen dat ik tegen het
beleid van de regering ben. Sterker nog, ik zat
in een televisieprogramma de oud-minister
en NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer te bekritiseren. Terwijl we het met elkaar absoluut
oneens waren, konden we na afloop van het
programma gezellig met elkaar lunchen en
praten over dingen die ons bonden: passie
voor andere culturen, het Nederlands, hardlopen... Tot op de dag van vandaag ben ik niet
gearresteerd.
In deze dagen van angst en terreur, die één
doel hebben: ons uit elkaar drijven, denk ik
aan alles wat we hier hebben. Een keurig georganiseerde beschaving die wij met elkaar delen, ongeacht welke religie, cultuur of politieke
overtuiging wij hebben. Een ‘Wijland’ waarvan wij verdiend een beetje dankbaarheid en
loyaliteit nemen. Dat kunnen wij tonen door
minstens elkaar in elkaars waarden te laten. En
voorkomen dat er menselijke zielen, zoals toen
die van Mirwais, vertrapt worden.
Qader Shafiq

MELD EEN HELD
Op woensdag 30 november 2016 onderscheidt burgemeester Bruls kinderen die iets
bijzonders hebben gedaan met een Nijmeegs
Kinderlintje. De gemeente zet op deze dag de
kinderen in het zonnetje tijdens een feestelijke bijeenkomst. Maar, dan heeft ze wel
nominaties nodig!
Kent u een 4- tot 12-jarig Nijmeegs kind dat
volgens u een lintje verdient? Nomineer haar/
hem dan voor 4 november aanstaande via
www.nijmegen.nl/digitaal loket (zoekterm
kinderlintje) en wie weet kiest de jury, onder
deskundige leiding van Jochem van Gelder,
haar of hem uit als held van Nijmegen. En,
het spreekt vanzelf: strikte geheimhouding
alstublieft.
Tekst: gemeente Nijmegen
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HEZELSTRAAT
HEEL LANG GELEDEN
Tekening van de zentuin

EERSTE TIJDELIJK INITIATIEF

WAALKADE VAN START
Vooruitlopend op de aanpak van de Waalkade is onlangs een tijdelijk
initiatief op de Waalkade gerealiseerd. De Stichting Zen.nl heeft een
een zentuin aangelegd ter hoogte van de bushaltes.
Deze tuin is bedoeld om een natuurlijk rustpunt te vormen te midden van de drukte van de stad. Iedereen die langs de Waal wil zitten
om van het uitzicht te genieten is van harte welkom tussen zonsop
en ondergang. De stichting Zen.nl verzorgt het beheer en dagelijkse
onderhoud van de tuin. Het is de bedoeling dat de tuin een jaar blijft
liggen totdat het oostelijk deel van de Waalkade (op z’n vroegst in het
najaar van 2017) op de schop gaat.
VIER INITIATIEVEN
De zentuin is het eerste van vier tijdelijke initiatieven voor de Waalkade
die dit jaar zijn geselecteerd uit in totaal veertien ideeën. De tijdelijke
initiatieven moeten ervoor gaan zorgen dat de Waalkade zich nu al
gaat ontwikkelen in de richting van de toekomstige groene inrichting.
De drie andere initiatieven worden op dit moment uitgewerkt en naar
verwachting komend najaar gerealiseerd. Voor de tijdelijke initiatieven
stelt de gemeente voor 2016 en 2017 40.000 euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de verschillende initiatieven.
IDEEËN
Vorig jaar zomer riepen de Vereniging Waalkade Ondernemers, het
Huis voor de Binnenstad en de gemeente Nijmegen de stad op om
met ideeën te komen voor de Waalkade. De 850 ideeën die binnenkwamen via mail, social media en in het speciale pand aan de
Waalkade zijn vervolgens uitgewerkt tot drie verschillende scenario’s
die door middel van een enquête zijn voorgelegd aan de stad. Hierbij
was het groene scenario ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’ favoriet. Op verzoek van de gemeenteraad wordt nu onderzocht of een
autovrije Waalkade mogelijk is. Ook moet gekeken worden op welke
manier evenementen een plek kunnen krijgen in de groene omgeving.
De onderzoeken zijn naar verwachting na de zomervakantie afgerond
en de uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het ontwerp voor
de Waalkade.
Tekst: Freya Stob, gemeente Nijmegen Tekening: Atelier 1:1 en Zen.nl
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Een redelijk scherpe foto van het begin, of zo u wilt het einde van de
Hezelstraat te Nijmegen. Heden ten dage nog steeds zichtbaar voor
degene die er oog voor heeft. De bewoners hadden een goed oog
voor de fotograaf. Er kwam veel kijken om een scene als deze goed
uit te lichten, compleet met diafragma, sluitertijd en afstandsinstelling. Voor de goede beschouwer dan nog het woord ‘sigaren’ op de
muur aan de rechterkant.
Ga maar eens kijken. Nog steeds na ongeveer een eeuw staat dat woord
te lezen. Zeker als we de kabel van de televisieverbinding even wegdenken. Heel langzaam gaat de straat omhoog richting stadscentrum. Stikke
Hezelstraat betekent: steile straat naar Hees. De tram reed na de aanleg
van de tramrails in 1907 frequent naar en van dit stadsdeel. De foto toont
nog de situatie voor die tijd.
De uitleg van Nijmegen in 1875 was een feit. Met het puin werd voor een
deel de spoorwegstatie opgevuld. Vestzak broekzak moeten de verantwoordelijken hierbij gedacht hebben. Gelijk hadden ze. Nijmegen ontworstelde zich uit de knellende band van haar eigen stadsmuren en zou langzaam uitgroeien, via stadssingels, Voorstadslaan, Spoorstraat, Graafseweg,
Annastraat enzovoort.
Via de Hezelpoort onder het spoor werd de weg naar Hees een feit.
De aanleg van de Waalbrug vele jaren later zette de deuren open naar en
van overige delen van het land. Die ontwikkelingen gingen een eigen leven
leiden. Als je als stad bij wilde blijven, moest je zorgen voor een goede
bereikbaarheid. Of een goede doorlaatbaarheid van het snel groeiende
verkeer.
Aan de Hezelstraat hebben ze daar geen last van. De voetganger heeft hier
voorrang en kan zijn of haar gang gaan. Auto’s worden vanaf een bepaald
tijdstip hier geweerd.
Een ding blijft voor de bezoeker nog steeds gelijk: de St. Steventoren laat
sinds de Middeleeuwen zijn klanken elke avond horen om tien voor negen,
ten teken dat degenen die niets te zoeken hebben in de stad, door de poort
dienen te verdwijnen. Die poort is echter allang verdwenen. Wanneer we
een gat zouden graven op de plaats waar deze mensen nu staan, zouden
we direct op de fundamenten stuiten van wat eens de ‘Heselpoort’ was.
Maken dat je wegkomt om negen uur ’s avonds is er echter niet meer bij.
Het is veel te gezellig in Nijmegen!
Tekst: Vincent Beijk Foto: collectie Vincent Beijk

Grapje beeld Canisius
Petrus Canisius (1521-1597) was een van de grootste geleerden van de rooms-katholieke
kerk. Hij speelde een belangrijke rol in de Contrareformatie. Hij bestreed het opkomend
protestantisme. Dat deed hij onder andere door catechismussen te schrijven die in 26 talen
zijn verschenen. In 1864 werd hij zalig verklaard. In 1925 verklaarde paus Pius XI hem
heilig.
Canisius was de zoon van Jelis van Houweningen en Jacob Derickszn Kanis, de burgemeester
van Nijmegen. Geen wonder dat Nijmegen deze heilige vereerde met onder meer een kerk, een
singel, een college en een ziekenhuis. In het Hunnerpark staat een beeld van hem. Dat is opgericht ter ere van zijn heiligverklaring. Het is gemaakt door beeldhouwer Toon Dupuis. Op Tweede
Pinksterdag 6 juni 1927 werd het onthuld door bisschop Arnold Diepen. ‘Het bronzen beeld toont
Canisius ten voeten uit, gekleed in jezuïetenpij. Hij steunt met zijn rechterhand op de leuning van
een curulische zetel, met zijn linkerhand maakt hij een zegenend gebaar’, meldt Wikipedia.
Petrus Canisius heette eigenlijk Peter Kanis. ‘Canis’ is het Latijnse woord voor hond. Dat inspireerde Dupuis tot een grapje. Want die ‘zegenend gebaar’-makende hand blijkt nóg een betekenis
te hebben. Als je rechtsachter het beeld gaat staan, zie je het: de hand is zo gevouwen dat het een
schaduwhond verbeeldt.

Beeld Petrus Canisius in Hunnerpark

Tekst en foto: René van Berlo

advertentie

27

sept 2016

BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

ORANJE FONDS GEEFT
13.000 EURO VOOR
NIEUWE STADSTUIN
Stichting Benedenstad Nijmegen heeft
samen met wijkbewoners en met
gebruikers van buurtcentrum ’t Oude
Weeshuis aan de Papengas 8 in Nijmegen
een plan gemaakt voor de realisatie van een
nieuwe stadstuin. Met deze mensen en met
de vrijwilligers van gezondheidscentrum
’t Weeshuis hebben we een mooi plan
ontwikkeld.
De tuin moet een recreatieplek worden voor
jong en oud. Ook de prachtige maquette van
de oude stad die door Frans Friederichs is
gemaakt, gaat hier een prominente plek krijgen.

Om dit allemaal te verwezenlijken hebben we
veel geld nodig: ruim 50.000 euro. Het Oranje
Fonds heeft een bedrag van 13.000 euro
beschikbaar gesteld voor de realisering van
de nieuwe stadstuin. Onze dank hiervoor! Dit
bedrag kunnen we ontvangen als we eenzelfde
bedrag zelf bij elkaar hebben gebracht. En dit
is ons gelukt! Dankzij particuliere giften, acties
en fondsenwerving hebben we ditzelfde
bedrag bij elkaar gehaald.
Waar zijn we nu mee bezig?
We zijn volop bezig met de afronding van
de benodigde vergunningen en offertes.
De
toegankelijkheid
moet
worden
aangepast, zodat de tuin voor iedereen goed
bereikbaar is. Er komt een poort tussen het
gezondheidscentrum en ‘t Oude Weeshuis.
Diverse aanvragen zijn gedaan voor subsidie
voor onder meer de regenwaterafvoer

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 13 september
Thema: Een facelift voor de St. Stevenstoren.
Spreker: Peter Kuipers
‘In juni 2015 werd de St. Stevenstoren weer
teruggegeven aan de burgers van Nijmegen.
Als torenwachter heb ik de werkzaamheden
van dichtbij kunnen volgen en de verschillende
ambachtslieden aan het werk gezien. Ook in
de toren is belangrijk werk verricht: de oudste
klok van Nijmegen is gerestaureerd en in ere
hersteld. Ook Nijmegen heeft nu z’n eigen
klokkenluiders. Vanaf de start in mei 2014 tot
het einde van de restauratie in juni 2015 was ik
in de gelegenheid om de vakmensen te volgen
op de steigers en de oude ambachten op grote
hoogte in uitvoering te zien. Het fotograferen
van de werkzaamheden was al een belevenis
op zich en een gedeelte van de collectie zult u
zien tijdens de presentatie. Ook de restauratie
van de eeuwen oude klok van Gerhardus
van Wou was een unieke gebeurtenis.
Van de restauratiewerkzaamheden in de
klokkengieterij te Asten tot en met de opbouw
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in de toren en de eerste keer handmatig luiden
van de ruim 500 jaar oude klok was voor mij een
emotionele happening.’

Dinsdag 18 oktober
Thema: Hospice Bethlehem
Spreker: Moniek Hensing, procesmanager
Hospice Bethlehem
‘Wat is palliatieve zorg? Hoe gaat het in zijn
werk in een hospice? Wat zijn er thuis voor
mogelijkheden? Waar kan ik terecht met mijn
vragen? Wat zijn de mogelijkheden aan zorg in
de laatste levensfase? Wat is het verschil tussen
palliatieve sedatie en euthanasie? Allemaal
vragen waar ik een antwoord op probeer te
geven in mijn lezing. Ook u kunt vragen stellen.
Of misschien roept de lezing nog vragen op.’

Meer weten? Kijk op:
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.
Of volg ons op Facebook
Stadstuin Benedenstad Nijmegen.

Hier komt de nieuwe stadstuin

en stenen voor groen. Een architect heeft
een tekening van het maquettegebouwtje
gemaakt, zodat de tuin compleet kan worden
ingericht. Vanaf september gaan we aan het
werk en wordt gestart met het uitvoeren van
de plannen.
Tekst: Els Stouthamer Foto: Theo van Zwam

Activiteiten Centrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat)
6511 DM Nijmegen
E-mail: acdoddendaal@xs4all.nl
in de Doddendaal over het bombardement op
Nijmegen
van 22 februari 1944 en over zijn werk op de
toenmalige blindenbibliotheek Le Sage
ten Broek. Momenteel werkt hij nog aan zijn
boek over onder andere de slachtoffers uit de
frontstadperiode. Het is weinigen bekend dat er
in de maanden september
1944 tot maart 1945 meer slachtoffers zijn
gevallen dan bij het bombardement
van 22 februari 1944. Hij interviewde
honderden nabestaanden van de Nijmeegse
oorlogsslachtoffers en hij verzamelde evenzoveel
foto’s en documentatie van deze slachtoffers.
Daarover komt hij met lichtbeelden een verhaal
houden. Vooral voor oudere Nijmegenaren zal dit
veel herinneringen oproepen.

Dinsdag 15 novermber 2016
Thema: Nijmegen frontstadperiode
Spreker: Bart Janssen
Bart Janssen, auteur van ‘De pijn die blijft’
(uitgave 2005), gaf in het verleden vaker lezingen

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk
en los van elkaar te volgen. Tijd: van 14.00 tot
16.00 uur. Entree: 4 euro, inclusief koffie/thee.

VALKHOFKWARTIER

BRUISEND IN

DE HERFST!
We halen uit alle evenementen en exposities die er deze
herfst mee te maken zijn in het Valkhofkwartier, een aantal
bijzondere zaken naar voren.
HULDIGING RIOGANGERS Onze Riogangers (voor
degenen, die dat gemist hebben: dit zijn de Nijmeegse
sporters, die meegedaan hebben aan de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro) worden op 23 september
gehuldigd op het Kelfkensbos voor hun prestaties. Een
huldiging waar wij natuurlijk allemaal bij moeten zijn.
KUNSTNACHT De volgende avond op 24 september staat
dan de Nijmeegse Kunstnacht op het programma. Door
de hele stad kunstuitingen met binnen het Valkhofkwartier
optredens in de Lindenberg, Museum Het Valkhof, het
Besiendershuys en, heel bijzonder, een act van Down The
Rabbit Hole in de Nicolaaskapel. Zie de website www.
nijmeegsekunstnacht.nl.

Stauferstele

NAJAARSKERMIS Een kleine week later is het weer tijd
voor traditie in Nijmegen: van 28 september tot en met
10 oktober is de Najaarskermis door de stad. Onder
andere ook op het Kelfkensbos en de Waalkade. Een
geweldig spektakel voor jong en oud met de Nijmeegse
kermistradities druiven en paling.
024GESCHIEDENIS In het weekend van 14-16 oktober is
op drie locaties 024Geschiedenis. Een evenement waar
drie dagen aandacht gevraagd wordt voor de geschiedenis
in het algemeen en die van Nijmegen in het bijzonder.
Beginnend op vrijdagavond en zaterdagochtend in de
Stevenskerk, op zaterdag rond de Mariënburgkapel en
zondag op en rond het Valkhof, waar de nadruk vooral op
de jeugd zal liggen. Het centrale thema dit jaar is ‘grenzen’.
STAUFERSTELE Bijzonder is op zondag 16 oktober de
onthulling van een zogenaamde Stauferstele. Dit zijn
herdenkingsmonumenten die worden opgericht op initiatief
van het Comité Stauferfreunde op plaatsen waar het
geslacht Hohenstaufen, dat in de middeleeuwen hertogen,
koningen en keizers voortbracht, een belangrijke rol heeft
gespeeld. De Staufische keizers die belangrijk waren voor
Nijmegen zijn Frederik Barbarossa, die de Valkhofburcht liet
herbouwen, zijn zoon Keizer Hendrik VI, die op het Valkhof
werd geboren en zijn achterkleinzoon rooms-koning

Hendrik (VII), die Nijmegen in 1230 stadsrechten verleende.
Het Valkhof is hiermee de belangrijkste ‘lieu de mémoire’
voor de aanwezigheid van de Hohenstaufen in ons land.
Volgens de Stauferfreunde is Nijmegen de enige plaats
in Nederland die in aanmerking komt voor een dergelijk
monument. Ze worden gemaakt van natuursteen door
beeldhouwer Marcus Wolf uit Stuttgart.
Er staan reeds 32 Stauferstelen op historisch gezien
belangrijke locaties in vijf Europese landen (Duitsland,
Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië). De Stauferstelen
worden gefinancierd door mecenassen. Besloten is om de
Stauferstele voorafgaand aan de restauratie van het park te
plaatsen op een locatie aan de rand van het Valkhofplateau,
circa 30 meter links van de Barbarossaruïne. Hier stond tot
1955 het Florabeeld. Dit 18de-eeuws tuinbeeld was tijdens
WO II reeds beschadigd, daarna gerepareerd en in 1955
spoorloos verdwenen uit het park.
De plaatsing van deze zuil geeft weer eens aan wat voor een
enorm historisch belangrijke plaats het Valkhof altijd heeft
ingenomen in de Europese geschiedenis. Misschien toch
eens een reden om na te denken of het Valkhof niet op de
Unesco-werelderfgoedlijst zou moeten staan.
Tekst: Rob van Bruggen Foto: Gmünder
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Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om Vriend van
Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van Nijmegen.
Voor € 100,00 per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op
onze speciale Vrienden van Mariken-pagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse
Vrienden van Mariken-borrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt huis-aanhuis 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.

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 11 | 6511 TB Nijmegen
T 06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

FABIO HERENKAPSALON
Lange Hezelstraat 19 | 6511 CA Nijmegen
T 06 21 53 24 96

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

Mr. Jack’s
MR. JACK’S
Kelfkensbos 50 | 6511 TB Nijmegen
T 024 323 10 43
www.mrjacksnijmegen.nl

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

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

Boutje van Woutje

De ENIGE Doe-Het-Zelf
zaak in het centrum
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

DIONYSOS
GRIEKS SPECIALITEITENRESTAURANT
Bloemerstraat 1 | 6511 EB Nijmegen
T 024 322 58 53
www.dionysosnijmegen.nl

GEERLING OPTIEK
VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

MUZIEKSCHOOL MUZIEKOPMAAT
Patrijsstraat 39 | 6542 TL Nijmegen
T 06 281 981 96
www.muziek-op-maat.nl

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

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

EETHUISJE MOQUI
Lange Hezelstraat 58 | 6511 CL Nijmegen
T 024 323 00 03
www.facebook.com/moqui.stones

SIAM THAI PALACE
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

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