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Klokslag 12.00 uur rijd ik de Havenweg op voor een 
interview met Miquel Roest, werkleider bij Stichting 
Dagloon Nijmegen. Ik word hartelijk ontvangen door 
projectcoördinator Jeanette van Mierlo, die me de ge-
zellig ingerichte ontvangstkamer binnenleidt met een 
prachtig uitzicht op de Waal. Ondertussen is Miquel 
druk in gesprek met enkele dagloners over het werk. 

Miquel doet me denken aan Felicio, de vrijbuiter in de 60’er jaren se-
rie Pipo de Clown, waarbij een van zijn vaste uitspraken was: ‘Lekker, 
soep met sliertjes!’ Ook Miquel is het prototype van een vrijbuiter 
met zijn flair en innemende lach, die regelmatig luid door de ruimte 
schalt. Nog voor ik mijn vragen kan stellen, begint hij van alles te ver-
tellen en ik moet hem toch een beetje ‘temmen’. Ik ontmoette hem 
voor het eerst op de Waalkade, waar hij met een dagloner bezig was 
met het vullen van zakken met restafval. Mariken wilde daar natuur-
lijk meer over weten!

PICO BELLO
Miquel was vroeger zelf verslaafd en een bekende van de politie. Hij 
zorgde voor behoorlijk wat overlast, zoals hij zelf zegt. Hij sliep op 

‘IK HOU VAN 
ORANJE...’

verschillende plekken in Nijmegen en leidde een echt straatleven.  
Bij De Hulzen leerde hij onder andere Richard Sloof kennen, die aan-
schuift om kort zijn verhaal te doen. Richard verzorgt twee dagen in 
de week de lunch voor de dagloners en is ook verantwoordelijk voor 
het schoonhouden van het pand. Richard is schilder en meubelma-
ker van beroep, maar door longklachten kon hij dat werk niet meer 
doen. Na een moeilijke periode kwam hij in aanraking met Stichting 
Dagloon.  Daar werkt hij nu drie dagen in de week. Hij heeft hier echt 
zijn draai gevonden en alles ziet er inderdaad pico bello uit.

Remco en Miquel

nov 2016

Henk en Ad
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Stichting Dagloon Nijmegen is een werkcollectief van (dreigend) 
dak- en thuislozen dat in 2004 is opgericht. De grootste groep 
dagloners woont in een pand van een zorginstelling. Een enke-
ling leeft op straat of in dag- en nachtopvang, ongeveer eenderde 
woont zelfstandig.

De stichting heeft participatie in de samenleving als doel. De dag-
loners kunnen zinvol werk uitvoeren, waarmee ze een vrijwilli-
gersvergoeding verdienen. Hierdoor krijgen de dagloners meer 
sociale rollen. Ze klimmen op de arbeidsladder en zetten stappen 
richting arbeidsintegratie. Daarnaast wordt niet wenselijk gedrag 
verminderd.

Bezoek ook eens de website: 
http://www.dagloonnijmegen.nl/stichting-dagloon-nijmegen

WERKDAG
Miquel is een van de twee werkleiders die de dagloners aanstuurt 
tijdens het werk en ook de uitbetaling verzorgt. Hij heeft een vas-
te baan voor 32 uur. Een dagloner krijgt voor drie uur werk tien 
euro. De meesten hebben een uitkering en dit is dus een aanvulling 
daarop. Ze werken meestal in groepjes van drie en zorgen dat het 
zwerfvuil in de stad wordt opgeruimd.  Miquel deelt de ploegen 
in en houdt in de gaten of het werk goed verloopt.  De werktijden 
zijn van 8.30 tot 11.30 uur en van 12.00 tot 15.00 uur.  De dagloners 
geven zich op voor de voor hen geschikte tijden en krijgen cash 
uitbetaald. Wel zo makkelijk. Miquel houdt individuele lijsten bij 
waarop onder andere de gewerkte tijd, het aantal gevulde zakken 
en de wijk worden genoteerd. Alles is op vrijwillige basis. De stad 
is ingedeeld in verschillende wijken en de dagloners gaan daar met 
eigen vervoer naar toe. 

GRIJPEN
Wat vroeger papierprikken was is nu eigenlijk ‘grijpen’, omdat er 
vooral veel plastic wordt opgeruimd. Het werkgebied loopt van de 
Benedenstad tot de Indische buurt. In de Benedenstad is de ‘op-
brengst’ op maandag rond de 35 zakken en deze wijk staat aan top. 
De Indische buurt is volgens Miquel de ‘schoonste buurt’. Alles 
moet bij de ochtendploeg vóór 10.00 uur schoon zijn.

ANDER WERK
Stichting Dagloon ruimt niet alleen zwerfvuil op, maar wordt ook 
ingezet als beveiliging en parkeerbeheerder bij evenementen zo-
als de Vierdaagse en hardloopwedstrijden,  zoals Zevenheuvelen-, 
Mariken- en Stevensloop. Ook bij tijdelijke klussen als sloopwerk-
zaamheden kunnen dagloners aan het werk. Er is zelfs in een enkel 
geval doorgroei mogelijk, zoals naar Klokbouw in de vorm van een 
zogenoemd Meister-und-Gesellproject, een soort stage, waarbij een 
eventueel dienstverband tot de mogelijkheden behoort.

WEINIG PROBLEMEN
Op de vraag of er wel eens problemen zijn tijdens het werk, ant-
woordt Miquel dat dit weinig voorkomt. Het komt ook voor dat be-
woners zo tevreden zijn dat ze wel eens wat wordt toegestopt. Kort 
geleden nog kreeg de volledige ploeg door een bedrijf als dank een 
fantastisch uitje aangeboden, waarbij onbeperkt gewokt kon wor-
den. Ook is er ieder jaar een kerstborrel en alle werkers krijgen een 
kerstpakket.

DE WIJKEN IN
Na de vragenronde stappen Miquel en ik in de klaarstaande 
Microcar en gaan de wijken in. De ruimte in de wagen is behoorlijk 
krap. Mij wordt tijdens het rijden in geuren en kleuren uit de doeken 
gedaan hoe een en ander in zijn werk gaat. Onderweg pikken we 
zakken op die door de werkers zijn neergezet. Als we bij een winkel-
centrum aankomen en onze Microcar naast een glimmende zwarte 
Audi parkeren, zien we dat er twee dagloners met een beker (gratis) 
koffie voor de ingang van een supermarkt staan. Een derde komt 
lachend met een dampende beker aanlopen. Miquel stapt op ze af 
en zegt dat het niet de bedoeling is dat ze nu al aan de koffie gaan 
en dat ze moeten wachten tot het werk klaar is. Ze horen zijn kritiek 
aan en beloven het niet meer te doen. Als we even later verder rij-
den, zijn ze weer druk aan het ‘prikken’. Zo rijden we nog wat rond 

Miquel en Jeanette

en pikken nu en dan zakken op.  We maken nog een stop bij Henk 
en Ad die graag tijd maken voor enkele foto’s.

BIJZONDERE ERVARING
Dan is het alweer tijd om afscheid te nemen en Miquel brengt me 
met zwaailicht via de kortste route naar ons vertrekpunt aan de 
Havenweg. Het was een bijzondere ervaring. Ik heb onderweg ge-
noten van Miquels gezelschap. Op de vraag of hij dit werk nog lang 
denkt te doen, antwoordt hij met een joviale lach: ‘Nog minstens 
twintig jaar!’ Dat zegt iets over zijn instelling. Ik had al veel bewon-
dering voor de Oranje Brigade, maar nu is mijn respect nog meer 
gegroeid en daarom zeg ik volmondig: ‘Ik hou van Oranje!’

Miquel, Richard, Remco, Henk, Ad en Jeanette… Bedankt! 

Tekst en foto’s: Gerie Sandmann
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ORANJESINGEL

Beide foto’s tonen de Oranjesingel 
ter hoogte van de kruising met de 
Hertogstraat en de Prins Hendrikstraat, 
gezien in de richting van het Keizer 
Karelplein. De oude foto dateert uit 
ongeveer 1905, de nieuwe is gemaakt in 
oktober 2016. 

Toen Nijmegen eindelijk de wallen mocht 
slechten werd besloten om rond de oude stad 
singels aan te leggen, geïnspireerd op de bou-
levards in Parijs. Aan beide einden kwamen 
fraaie parken: het Kronenburgerpark en het 
Hunnerpark. De brede, met bomen aange-
plante straat tussen Keizer Karelplein en 
Hertogstraat kreeg de naam Oranjesingel, ge-
noemd naar het voormalige Oranje Bolwerk, 
dat ten zuidoosten van de Molenstraat was 
gelegen.

Ooit was de Oranjesingel een lommerrij-
ke laan, waar het goed wandelen was. Dat 
veranderde door de aanleg van de Waalbrug 
in 1936. De singel werd de hoofdroute voor 
het verkeer van en naar de Overbetuwe en 
Arnhem. Er kwamen uiteindelijk zoveel 
auto’s dat de gemeente in de jaren 60 voor-
stelde om de Oranjesingel eenrichtingsver-
keer te maken richting Keizer Karelplein. 
Het staduitwaartse verkeer zou voortaan 
over de Bijleveldsingel moeten. Het plan is 
uiteindelijk niet doorgegaan. Men keek naar 
een route buiten de stad en koos voor een 
extra brug tussen Weurt en Beuningen in het 
verlengde van snelweg A73. Die is er nooit 
gekomen. Door de komst van De Oversteek 
in november 2013 is het aantal auto’s op 
de Oranjesingel toch verminderd, maar een 
lommerrijke laan, waar het goed wandelen 
is, is het niet en zal het nooit meer wor-
den. Alhoewel? In 2018 en 2019 renoveert 
Rijkswaterstaat de Waalbrug. Auto’s zullen 
er dan nauwelijks overheen kunnen. Dus 
wordt ook de Oranjesingel tijdelijk een stuk 
rustiger... 

VROEGER  
EN NU

Tekst: René van Berlo    Oude foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen   Nieuwe foto: Gerie Sandmannxxx

Oranjesingel in ongeveer 1905

Oranjesingel in 2016
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dat het meteen al zo goed loopt. Daar had ze met mede-vrijwilligers Martin 
van Kraaij en Thérèse Diekstra al op gehoopt. Elly Heuvel-Versteegen was 
vorig jaar uitgenodigd voor de G1000-burgertop. Nijmegenaren praatten 
toen een dag lang met elkaar in de Jan Massinkhal over wat zij belang-
rijk vinden voor onze stad. ‘Ik kwam Martin tegen en hij vertelde me dat 
hij een vrouw iets over een taalcafé had horen zeggen. Dat bleek later 
Thérèse te zijn. Het concept sprak me meteen aan. In Rotterdam en 
Groningen bijvoorbeeld zijn er ook taalcafé’s. Dan moet Nijmegen er ook 
één starten, dacht ik.’ Elly liet in de Jan Massinkhal omroepen of de vrouw 
zich wilde melden. 
Tijdens de G1000 werkten burgers aan tafels met een stuk of tien anderen 
allerlei ideeën uit. Martin, Therese en Elly gingen met zijn drieën bij elkaar 
zitten om het natuurlijk over een Nijmeegs Taalcafé te hebben. Ze raakten 
steeds enthousiaster. Aan het eind van de dag werden zestig projecten 
kort gepresenteerd. Het Taalcafé eindigde meteen op de tweede plek van 
meest aansprekende ideeën. Er meldden zich ook meteen veel mensen 
die mee wilden werken met de verdere uitwerking.

Open land
De initiatiefnemers zochten contact met Anne Klusman van de bibliotheek 
en ook daar was meteen alle enthousiasme en medewerking. Sterker 
nog: medewerkers van de bibliotheek liepen zelf al met een soortgelijk 
plan rond ter aanvulling op het Taalhuis in de bieb waar je de Nederlandse 
taal één-op-één kunt oefenen. Er werd veel overlegd, voorbereid en nage-
dacht. En tijdens het eerste feestelijke Taalcafé op 7 september waren er 
al meteen vele leergierige mensen. Elly Heuvel-Versteegen: ‘Taal is heel 
belangrijk voor mensen die hier komen wonen en hier willen werken en 
leven. Taal is begrip, is communicatie, is integratie. ‘Ik wil dat mensen 
ervaren dat Nederland een open land is. De deelnemers zijn heel blij, ze 
vinden de Nederlanders aardig, zeggen ze steeds.’ 

Onderling contact
Albertine Campen is ook Taalcafévrijwilliger: ‘Een voorwaarde om meer in 
de samenleving te komen staan, is communiceren. Ik wil mensen graag 
helpen om met andere mensen te praten. Je kunt taalcursussen volgen, 
maar vooral het onderling contact is belangrijk. Mensen worden gedwon-
gen om Nederlands te praten. Het thema, zoals nu ‘Eten’, is daarbij een 
mooi aanknopingspunt. Je lokt een gesprek uit door vragen te stellen: hoe 
doen jullie dat, wat eten jullie? Ik vind dit heerlijk om te doen.’  

Tekst en foto: Lucy Holl

Anderstaligen en Nederlanders oefenen Nederlands in de bibliotheek

IN ONGEDWONGEN
SFEER BETER 
NEDERLANDS LEREN
Aan een stuk of vijf lange tafels in de bibliotheek aan de 
Mariënburg zijn mensen druk in gesprek. ‘Ik heb iets van kruid 
in de toko gekocht, iets groens’, zegt iemand in wat gebrekkig 
Nederlands. De anderen raden. Tuinkers is het niet. Basilicum? 
Nee, ook niet. ‘Peterselie?’ ‘Ja, lekker hè.’ Het Taalcafé is gaande. 
En dit keer is het thema ‘eten’.

Sinds kort is er in het Taalpunt van de Bibliotheek De Mariënburg elke 
eerste en derde woensdag van de maand het Taalcafé. Het is een ont-
moetingsplek voor anderstaligen en Nederlanders. In ongedwongen sfeer 
kunnen ze de Nederlandse taal oefenen door met elkaar in gesprek te 
gaan. Bovendien kunnen ze bij het Taalpunt van de Bibliotheek meteen 
lesboeken, beeldwoordenboeken en eenvoudige romans lenen of bekij-
ken. Bij de feestelijke opening begin september kwamen meteen bijna 
honderd mensen die daar graag aan mee wilden doen. Het Taalcafé heeft 
ook al een grote schare vrijwilligers die onder meer de gespreksthema’s 
voorbereiden, de pr doen en tijdens de bijeenkomsten de anderstaligen 
begeleiden en het gesprek op gang houden. 
Eerst stelt iedereen zich kort voor. Naam en land van herkomst zijn ge-
noeg. Zware verhalen over het (vlucht)verleden komen hier niet aan de 
orde. Het is geen officiële les, het gaat om informeel en ontspannen met 
de taal bezig zijn. Tijdens de hele bijeenkomst is Nederlands de voertaal, 
soms wordt een enkel woordje vertaald in het Engels of Frans voor sneller 
begrip. Een vrouw vertelt dat ze heel graag meer woorden wil leren. ‘Als 
je niet de taal beheerst, krijg je geen werk en kun je niet meedoen in de 
samenleving. Ik begrijp Nederlands wel een beetje, maar ik weet zelf niet 
veel woorden.’

G1000
Dit is één van de eerste concrete activiteiten die uit de G1000 is voortge-
komen, vertelt initiatiefneemster Elly Heuvel-Versteegen. Ze is heel trots 
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Ter afsluiting van de vergadering van het bewoners-
platform van 27 september ging (bijna) iedereen 
naar café Samson om scheidend voorzitter Margriet 
Klomp feestelijk te bedanken voor haar jarenlange 
en tomeloze inzet. Haar stokje is overgenomen door 
Jolanda van Veluw. Dat moest gevierd worden. Een 
drankje was ook op z’n plaats om de indrukken van 
een levendige, drukke en soms hectische vergadering 
beter te kunnen verwerken. 

Eén van die klippen was de geruchten over de komst van een aantal jon-
geren met een potentieel problematische achtergrond naar woonzorg-
centrum Nieuw Doddendaal. Pluryn en RIBW willen 42 cliënten gaan 
plaatsen, waarvan 31 er enkele jaren zullen verblijven. Zij zullen worden 
voorbereid op zelfstandig wonen. De overige elf hebben langdurige zorg 
nodig en zullen beschermd gaan wonen.

Onrust
Jolanda probeerde op voorhand de ongerustheid van een aantal aan-
wezigen weg te nemen door uitdrukkelijk te benoemen om wat voor 
cliënten het zal gaan. Ze refereerde daarbij aan haar ervaring bij de 
komst van het MFC (multifunctioneel centrum) van IrisZorg aan de Van 
Schevichavenstraat. Toen was ook zij sceptisch over de komst van zo-
veel mensen met een drugs- en drankachtergrond, maar eenmaal in con-
tact met de bewoners besefte zij al snel dat het gewone mensen zijn. 
‘Als je ze leert kennen’, betoogde Jolanda, ‘dan ga je al snel realiseren 
dat zij het in het leven gewoon wat minder hebben getroffen dan de 
meesten van ons. Maar het zijn gewone mensen die aanspreekbaar zijn.’ 
Jolanda werd in haar optimisme bijgestaan door ervaringen met andere 
huizen die bewoond worden door cliënten van het RIBW. ‘Heel lieve 
mensen bij ons in de staat’, aldus Lucy Holl. Geruststellende woorden. 
Maar helaas, de vergadering bleef onrustig.

Voorlichtingsavond 15 juli
Daar had de informele inloopbijeenkomst een aantal maanden eerder 
ook niets aan veranderd. Over die avond was men duidelijk: het was 
rommelig geweest en weinig informatief. Wel was toegezegd dat deze 
informatie mettertijd zal komen. Een opmerking dat de waarde van het 
eigen huis door de komst van de nieuwe bewoners naar beneden zou 
gaan, vond tijdens die avond geen weerklank. ‘Daar kunnen we niets aan 
doen’, herhaalde Jolanda. Ook dat een bewoner van de Regulierstraat 
al een advocaat in de arm had genomen om de komst van potentieel 
probleemjeugd te verhinderen, werd door Jolanda weggewuifd. ‘Die 

NIEUWE BEWONERS 
VOOR NIEUW 
DODDENDAAL

Nieuw Doddendaal wordt verbouwd

nov 2016
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cliënten van de RIBW en Pluryn komen er. Punt.’ De vrees dat de 
komst van de jongeren een aanzuigende werking zou kunnen hebben 
op verslaafden en drugsdealers, kon wel op bijval rekenen in de verga-
dering. Vooral door de ervaringen hoe de drugsoverlast in en rond het 
Kronenburgerpark op dit moment wordt aangepakt - of beter: het gebrek 
aan aanpak - stemde de vergadering sceptisch. Jolanda stelde daarom 
voor een themagroep vanuit het Bewonersplatform in het leven te roe-
pen om de veiligheid en de leefbaarheid van buurt en wijk in de gaten te 
houden. Deze groep gaat de probleempunten inventariseren. Hoe het zit 
met de verlichting rond het pand? Is er wel voldoende toezicht door de 
politie, vooral in het begin? Is het veilig, maar vooral ook geeft het ons 
het gevoel van veiligheid? Hoe maken we kennis met deze mensen? 
Kunnen we deze jongelui bij ons betrekken, zodat ze onderdeel worden 
van onze wijk? Ook zal de themagroep samen met de RIBW, Pluryn, 
Portaal en de gemeente het hele proces gaan volgen en er vooral op toe-
zien dat wijkbewoners bij vragen en problemen niet van het kasje naar 
de muur gestuurd worden. Jolanda vertelde met enige trots dat zij het 
destijds bij het in gebruik nemen van het MFC voor elkaar had gekregen 
dat er één centraal telefoonnummer kwam, waar men met opmerkingen 
en klachten terecht kon. Zoiets zou er nu ook moeten komen.
Ondanks haar bemoedigende woorden bleef de scepsis. Logisch eigen-
lijk. Een politicus heeft wel eens gezegd dat als veranderingen dicht-
bij komen, dan wordt iedereen conservatief. Maar laat ik mild zijn. Voor 
de vergadering van het Bewonersplatform is de kat uit de boom kijken 
waarschijnlijk een betere typering.

Initiatieven
Naderhand in café Samson vlogen nog tal van informele initiatieven over 
de bar om de nieuwe buren in de wijk te laten integreren, van rond-
leidingen door de stad (niet als groep maar individueel) tot een ritje in 
de riksja. Misschien in samenwerking met de Stip aan de nieuwkomers 
activiteiten aanbieden, zodat hun stap naar zelfstandigheid zonder al te 
veel hobbels zal verlopen. Misschien met z’n allen een welkomstfeest 
organiseren (is bij een vergelijkbaar project in Velp ook gedaan, met veel 
succes). Het binnenterrein leent zich daar uitstekend voor. Toch een 
mooie, gastvrije afsluiting.

NB. Nieuwe uitdrukking gehoord tijdens de bewonersplatformvergade-
ring: ‘Hoe het haasje hoest’ = ‘Hoe de zaak in elkaar steekt’. Met dank 
aan Clazien.  

Tekst en foto’s: Jack Fila

Inmiddels is meer bekend over de samenstelling van de groep cli-
enten die een thuis zal vinden in Nieuw Doddendaal. Het gaat om 
mensen met een psychiatrische aandoening of een licht verstan-
delijke beperking die in de laatste fase zijn van hun ontwikkeling 
naar zelfstandig wonen. In het voortraject hebben deze mensen op 
verschillende plaatsen, soms voor langere tijd, in een beschermen-
de woonvorm gewoond. In Nieuw Doddendaal worden ze intensief 
begeleid in hun stap naar zelfstandig wonen. De instroom wordt 
bepaald op basis van de ontwikkelingsfase waarin de cliënt zich 
bevindt. Het merendeel van de nieuwe bewoners betreft mensen 
ouder dan 27 jaar. De groep met elf mensen die beschermd gaat 
wonen in Nieuw Doddendaal bestaat voornamelijk uit oudere cli-
enten.
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BEWONERSPLATFORM WIL  
REGULERING VERKAMERING 
Als u dit leest heeft de gemeenteraad waarschijnlijk al een beslissing 
genomen over de beleidsnotitie Kamerverhuur. Een notitie waarin de 
gemeente haar visie op de verkamering van Nijmegen uiteenzet. Het 
bewonersplatform is daar niet onverdeeld gelukkig mee. Er zitten 
wat goede maatregelen in, maar het platform vreest dat het verder 
nogal liberale beleid van de gemeente met name de leefbaarheid en 
de sociale cohesie in het stadscentrum (nog meer) gaat aantasten. 
Daarom heeft de regiegroep besloten een brief te sturen naar de ge-
meenteraad. Een groot deel daarvan staat hieronder. 

Binnen het bewonersplatform hebben we de notitie besproken en 
willen u graag het volgende meegeven met betrekking tot de leef-
baarheid en sociale cohesie in de wijk.
Studenten horen bij Nijmegen en dat moet ook vooral zo blijven. Maar 
het zal voor iedereen duidelijk zijn dat huisvesting van die groep op 
dit moment vooral ook zwaar op het stadscentrum drukt. Met andere 
woorden, de balans tussen reguliere bewoners (gezinnen, ouderen, 
werkenden, middenstand) en kamerbewoners raakt zoek. 
Volgens de laatste cijfers uit de wijkmonitor kent het zuidelijke gedeel-
te van het centrum 4500 kamerbewoners op een bevolking van 8600: 
meer dan de helft dus. Er zijn uitschieters met straten waar tweederde 
van de woningen is verkamerd. Dit heeft een grote impact en conse-
quenties voor de leefgemeenschap en het veiligheidsgevoel.

BEWONERSPLATFORM 
CENTRUM NIJMEGEN

Zorg voor elkaar gaat in de toekomst nog een grotere rol spelen. Dat 
gebeurt nu al vaak ‘spontaan’. Bewoners die langer in de wijk wonen, 
houden een oogje in het zeil, helpen een oudere buurvrouw, maken 
een praatje, delen de krant en houden hun eigen stoep schoon. Zij 
voelen zich medeverantwoordelijk voor de buurt. De gemiddelde ka-
merbewoner zit misschien twee jaar op die ene kamer en verhuist 
dan weer. Dat kweekt geen betrokkenheid bij de straat, laat staan dat 
het sociale cohesie bevordert.
Ook de veiligheid voor de bewoners in verkamerde huizen lijkt niet 
opgelost te worden in de nieuwe notitie. De omzettingsvergunning 
aanpassen van ‘huizen vanaf vijf kamers’ naar ‘huizen vanaf drie 
kamers’ lijkt een mooie geste, maar werkt de ‘maas in de wet’ be-
treffende woongroepen in de hand. Ook nu kennen we de situaties 
waar kamerverhuurders hun bewoners vragen zich als woongroep 
in te schrijven om zo wet- en regelgeving omtrent brandweereisen 
et cetera te omzeilen. De gemeente weet – of in elk geval vermoedt 
– dit, maar weigert mensen en middelen vrij te maken om hierop te 
handhaven. 
Door niet te willen kijken naar het áántal verkamerde woningen per 
wijk of straat, blijft een uitdijing van kamerbewoners en een toene-
mende druk op het centrum (binnenstad, Benedenstad) een feit. Elk 
huis (boven de € 180.000 WOZ-waarde) mag/kan immers omgezet 
worden. Zullen dan ook de huidige binnenstadbewoners ten einde 
raad maar vertrekken, zodat hun huizen een prooi worden van ver-
dere verkamering? Wordt het Nijmeegse historische centrum op den 
duur één grote studentenwijk? Laten we hopen van niet. Maar daar-
voor is wel nodig dat de instroom van kamerbewoners in het centrum 
van de stad sterk wordt gereguleerd.
Centrumbewoners zijn heel wat gewend; ook om zich te schikken 
naar de vele evenementen, horecaoverlast en natuurlijk, zoals in elke 
woonwijk, zo nu en dan een nachtelijk feestje in hun omgeving. Maar 
als ‘studenten’ de meerderheid gaan vormen, schijnt hun leefstijl de 
norm te worden en lijkt men steeds minder bereid de terechte klach-
ten van de andere buurtbewoners serieus te nemen. Niet ieder huis 
met kamerbewoners geeft overlast, maar bij de ‘over-verkamering’ 
in en om het centrum is de zichtbaarheid van slecht onderhoud, ver-
weesde fietsen en vuilnis in de voortuin niet alleen een grote ergernis 
voor de buurtbewoners, maar tevens een slecht visitekaartje voor de 
stad Nijmegen. 
Wij vragen ons af hoe de gemeenteraad zorg gaat dragen voor een 
goede balans in wonen en veiligheid, zodat het centrum een leefbare 
wijk blijft waar voor elke leeftijdsgroep sociale cohesie en zorg voor 
elkaar ook in de toekomst mogelijk blijft!
Wonen in de oudste stad van Nederland is een groot genoegen. Laten 
we dat zo houden, voor oorspronkelijke en tijdelijke Nijmegenaren. 
Tekst: Bewonersplatform Centrum Nijmegen    Foto: Gerie Sandmann

Fietsen  en vuilnis bij een studentenhuis
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Waalbrug na renovatie  
weer ‘als vroeger’
De Nijmeegse Waalbrug wordt bij de renovatie in 2018 en 2019 zoveel moge-
lijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De gemeente Nijmegen grijpt 
de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan om een aantal beeldbepalende 
elementen, die in het verleden verloren zijn gegaan, weer terug te brengen. 
Het gaat hierbij om de halfronde balkons aan de westkant en de borstweringen 
op de landhoofden. De huidige leuningen met spijlen worden vervangen door 
dichte leuningen met glas en staal, die geïnspireerd zijn op de oorspronkelijke 
leuningen. De glazen platen in de leuningen zorgen er bovendien voor dat fiet-
sers op de brug minder last hebben van de wind.  De openbare verlichting -die 
aan vervanging toe is- maakt plaats voor soortgelijke hangverlichting als er in 
het verleden heeft gehangen. 

Rijkswaterstaat gaat in 2018-2019 aan de slag met de renovatie van de Waalbrug. Hierbij wordt 
onder andere het betonnen wegdek vervangen, de staalconstructie geschilderd en waar nodig 
verstevigd. De gemeente Nijmegen grijpt de werkzaamheden aan om een aantal wensen te 
realiseren. Eerder dit jaar is al besloten om de huidige busbaan om te bouwen tot fietspad in 
twee richtingen en om nieuwe aanstraalverlichting te installeren. De afgelopen maanden is on-
derzocht of het technisch en financieel mogelijk is om de 80 jaar oude monumentale Waalbrug 
weer zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. De aanpassingen moeten 
ervoor gaan zorgen dat er een aantrekkelijke en comfortabele loop- en fietsverbinding komt, 
passend bij de Waalkade en omgeving en het nieuwe stadseiland. 

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de werkzaamheden. De 
aannemer mag niet langer dan 18 maanden verkeershinder veroorzaken en moet maatregelen tref-
fen waardoor bussen en hulpdiensten altijd vrije doorgang hebben op de brug. Daarnaast wordt de 
aannemerij uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen om de verkeershinder verder te 
verminderen. Bijvoorbeeld door het openstellen van drie rijstroken gedurende de werkzaamheden 
of het verkorten van de duur van de hinder. Pas als er een aannemer is geselecteerd, is de defini-
tieve aard, omvang en duur van de hinder bekend. Naar verwachting is dat eind 2017.

Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat werken samen aan een goede bereikbaarheid van 
Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en 
veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en 
verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbe-
heerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. De Waalbrug is een van de twaalf 
rivierbruggen uit het Rijkswegenplan van 1927. Bij de opening in 1936 was het zelfs de brug 
met de langste hoofdoverspanning van Europa. 

Tekst, foto en tekening: gemeente Nijmegen

Historische hangverlichting en leuningen  
van de Waalbrug  

Impressie van de nieuwe situatie

 

Geef elkaar de 
ruimte
Na de zes weken durende zomerstop voor 
onze jongste binnenstadbewoners is het 
al een aantal weken tussen 08.00 uur en 
08.30 uur spitsuur rondom de voet van de 
Sint Steven. Het is een komen en gaan van 
kinderen en hun ouders. Naar schatting 
een derde van de kinderen wordt gebracht 
met de auto door gehaaste ouders die op 
tijd op hun werk moeten zijn. Tussen de 
schots en scheef parkerende auto’s bij het 
Kitty de Wijze plaatsje wrikken zich daar 
elke ochtend ook de kleine fietsertjes tus-
sendoor met hun fietsende ouders. Het is 
oppassen geblazen op die plek, want er 
racet ook nog verkeer de Smidstraat op die 
via de roadbarrier de kortste ochtendroute 
kiest richting werkgever en die geen kinde-
ren hoeven af te leveren. Op dinsdag kan 
je rond dat tijdstip ook nog onze vrienden 
van de Dar tegenkomen die meestal de om-
gekeerde route naar beneden toe volgen 
en de chaos is compleet. Gelukkig zijn daar 
ook nog de ouders die voor een korte stop 
hun auto iets verder even neerzetten op de 
Korenmarkt, maar daar loop je weer kans 
op een bekeuring. Mariken zou een advies 
willen geven aan de ouders om in de och-
tend even de auto op de Grote Markt neer 
te zetten. Behalve op de maandag is daar 
ruimte genoeg en de kerkgangers mogen 
het op de zondag ook. De gemeente moet 
dit namelijk goedvinden en Bureau Toezicht 
moet een oogje dichtknijpen. Het is maar 
een gedachte. We zijn het als samenleving 
verplicht aan onze jonge medeburgertjes 
om een veilige tocht naar school te waar-
borgen. In die tussenliggende tijd respect 
voor al die fietsertjes en hun ouders, die 
elke ochtend weer ogen en oren tekortko-
men en soms ware evenwichtskunstenaars 
moeten zijn op het stalen ros om zo de 
school te bereiken. 

Anneke  Arzbach    Foto: Gerie Sandmann

Lange Brouwerstraat
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MARGRIET KLOMP (OUD-VOORZITTER BEWONERSPLATFORM CENTRUM): 

‘ER ONTSTAAT CREATIVITEIT 
WANNEER HET DE INTENTIE 
IS OM SAMEN TOT EEN  
OPLOSSING TE KOMEN’ 
Een lintje gaat ze waarschijnlijk niet krijgen, maar een fatsoenlijk 
afscheidsinterview is wel op zijn plaats. Ik heb afgesproken met 
Margriet Klomp, de gewezen voorzitter van het Bewonersplatform 
Centrum voor het centrum en de Benedenstad van Nijmegen. Toch 
knap als je tweeënhalfjaar lang op vrijwillige basis een stel kritische, 
gepassioneerde en betrokken bewoners beweegt om in samen-
spraak met de gemeente de leefbaarheid van dit deel van Nijmegen 
te verbeteren en/of waarborgen.

Gezamenlijk
Wat ze vooral heeft geleerd van haar voorzitterschap is dat de kracht 
van dingen voor elkaar krijgen zit in het samenwerken en in de toon 
van communicatie. Het woord gezamenlijk wordt veel genoemd tij-
dens dit interview. Je komt niet ver als emoties de overhand nemen 
in de communicatie. Te veel passie zet de andere op zijn achterste 
poten en dan ben je terug bij af. Al zit er ook een andere kant aan 
het verhaal. Passie en emoties komen ook voort uit betrokkenheid 
van de bewoners en mogen dus niet genegeerd worden. Die be-
trokkenheid vond ze ook gaaf om te zien. Margriet zag het als haar 
rol om de emoties te bundelen en in goede banen te leiden om zo 
het meeste optimale resultaat uit de samenwerking te halen. Niet 
zo vreemd voor iemand die professionele communicatietrainer is in 
het dagelijkse leven. 

Getackeld
Voor haar gevoel zat er de laatste tijd een beetje ‘de klad in’. De 
grootste onderwerpen waren inmiddels getackeld en door het ont-
breken van een groot gezamenlijk doel ging iedereen weer een  
beetje naar zijn eigen kleine belangen kijken. Door nieuwe ontwik-
kelingen in haar werk had Margriet minder tijd en energie om in het 
voorzitterschap te steken. Maar ze wilde de boel niet zomaar in de 
steek laten. Samen met de wijkmanager heeft ze gezocht naar mo-
gelijkheden om het Bewonersplatform succesvoller te laten zijn. Er 
is een groep geformeerd met bewoners die mee wilde denken over 
de toekomstige (in)richting van het bewonersplatform.

Veel vertrouwen
Toen duidelijk werd dat er in het oude belastingkantoor vluchte-
lingen zouden komen, meldden zich meer mensen voor het plat-
formoverleg aan. Een van die nieuwe deelneemsters was Jolanda 
van Veluw. Jolanda was actief in de groep die nadacht over de toe-
komstige (in)richting van het Bewonersplatform. Jolanda gaf aan 
wel voorzitster te willen worden. Margriet heeft veel vertrouwen in 
Jolanda van Veluw. Een betere opvolgster had ze niet kunnen heb-
ben. Jolanda kent het klappen van de zweep. Ze is wethouder in 
Malden geweest en heeft een groot (politiek) netwerk. Daarnaast 
is ze standvastig en duidelijk. Allemaal handige zaken als je moet 
samenwerken met de gemeente. Het was tijd voor een frisse wind. 

Issues
De opvang van vluchtelingen in het oude belastingkantoor en de 
nieuwe bestemming en bewoners van Doddendaal zijn de huidige 
issues in het platformoverleg. In beide gevallen is er sprake van 
een ‘zwakkere’ doelgroep die de panden gaat bewonen. Het is de 
bedoeling dat  Doddendaal beschermd wonen gaat aanbieden aan 
mensen met een psychiatrische achtergrond. Bewoners zijn bang 
voor een negatieve aanzuigende werking, zoals bijvoorbeeld drugs-
overlast en verwaarlozing.

Verkamering
Met betrekking tot het onderwerp verkamering (het in kamers voor 
studenten opdelen van vaak historische panden in het centrum met 
bijbehorende overlast), heeft de gemeente volgens Margriet de plank 
flink misgeslagen. De betreffende wethouder (Bert Velthuis) heeft zijn 
‘volk’ niet serieus genomen in dit opzicht. Er zouden geen signalen zijn 
van overlast. Een gekke uitspraak als je beseft dat er een apart platform 
is opgericht - Kamerbreed - om dit probleem aan de kaak te stellen. 

Boodschap
Margriet heeft als afsluiting nog een boodschap aan de gemeente. 
Je kunt niet anders dan klagen als burgers als je niet meegenomen 
wordt aan de voorkant. We moeten veel meer in gezamenlijkheid 
doen en optreden. Daar zit echt de kracht. Er ontstaat creativiteit 
wanneer het de intentie is om samen tot een oplossing te komen. 
We hebben veel meer gezamenlijke belangen dan dat we denken. 
De manier waarop, daar moeten we uitkomen. 

Margriet wenst haar opvolgster veel succes: ‘Dat gaat goedkomen. 
Ik zie nu al veel beweging in het Bewonersplatform.’ 

Margriet Klomp

Tekst: Manja van der Kraan   Foto: Gerie Sandmann
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Onlangs vroeg ik aan Ria Dijkman: ‘Hoe gaat het, hoe bevalt je je 
nieuwe vrijwilligerstaak?’ Want  sinds kort vervoert zij drie hoogbe-
jaarde dames naar en van ‘t Oude Weeshuis. Haar reactie was en-
thousiast! Zij zei: ’Het geeft veel voldoening.’ Leuk om te doen: eens 
per twee weken de dames Wil Kuipers, Riet Tielen en Toos Verdonk 
in haar auto meenemen. Met een beetje pas- en maatwerk lukt het 
ook nog de ene rollator in de achterbak te plaatsen.

Sinds jaar en dag doen deze dames van 95, 94 en 85 jaar mee aan de 
gespreksgroep van ouderen op woensdagochtend  in het buurthuis ‘t 
Oude Weeshuis en wel onder leiding van Christel Kokke. Het zijn ge-
sprekken over alle mogelijke onderwerpen en met een inleid(st)er! Het 
kopje koffie en de gezelligheid onder elkaar horen er natuurlijk ook bij. 
Maar ja, op hun leeftijd lukt het al een hele tijd niet om zelf naar het 
buurthuis te lopen. Samen hadden zij een vaste vervoerster gevonden. 
Door familieomstandigheden lukte het haar echter niet langer om hen op 
te halen en thuis te brengen. Zo klopten zij bij de buren in het buurthuis 
aan: de Stip. Kunnen jullie ons niet helpen? Want wij willen ons vaste 
uitje niet missen! 

Stip-centrum heeft een kleine kring mensen die zich als vrijwilligers uit 
de Benedenstad en centrum hebben aangemeld. Zij bieden hun dien-
sten aan voor bezoek en contact, samen wandelen en/of fietsen, hulp bij 
administratie, hand- en spandiensten, vervoer naar het ziekenhuis enz. 
Mijn taak is het om hulpvragers en vrijwilligers te matchen. En meestal 
lukt het ook. Ria Dijkman had zich aangeboden voor incidenteel vervoer. 
Gelukkig is zij op mijn verzoek ingegaan en ik hoop dat zij het met veel 
voldoening om de twee weken blijft doen.

Misschien heeft u zin om ook iets voor mensen in onze wijk te beteke-
nen? U kunt op donderdagmiddag op de Stip tussen 12.00 en 14.00 uur bij 
mij langs komen voor een gesprek om zelf iets te doen, maar ook voor een 
hulpvraag. Natuurlijk kunt u ook tijdens de opening van de Stip contact op-
nemen. De medewerkers van de Stip zullen de vraag aan mij doorgeven.

Stip-centrum, 
‘t Oude Weeshuis, Papengas 8
Open: 
dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur, 
woensdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur
e-mail: 
centrum@stipnijmegen.nl
telefoon via de Informatie- en advieslijn:
088-0011300, zij verbindt door met Stip-centrum

Tekst: Bärbel de Groot-Kopetzky, Stip-centrum 

‘HET GEEFT VEEL 
VOLDOENING’
VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE STIP

VERGEVING, 
GOED VOOR DE ANDER, 
WELDADIG VOOR JEZELF
In een tijd van internationale terreur, onenigheid rondom de toestroom 
van vluchtelingen en spanningen in de wijken, worden ons begrip en 
invoelingsvermogen zwaar op de proef gesteld. Als ons iets aangedaan 
wordt, liggen tegenaanval en wraak voor de hand. Toch zie je ook in deze 
turbulente tijden de bereidheid van veel mensen om te vergeven. Wat is 
vergeving eigenlijk en hoe werkt het?

Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en Augustijnse studies, gaat in 
op deze vragen aan de hand van de leringen van Augustinus, die zelf hevig 
met dit thema worstelde. Deze lezing maakt onderdeel uit van de Dag van 
Bezinning en Spiritualiteit, waarmee de Stevenskerk aandacht wil geven aan 
vormen van hedendaagse spiritualiteit en zingeving. De lezing wordt omlijst 
door optredens van Capella Cumerana onder leiding van Jetty Podt. Het eer-
ste deel is een kort optreden; ná de lezing maakt de bijdrage van Capella 
Cumerana deel uit van de Vespers, in dit geval een Engelse koorvesper, die 
zowel een hoog spiritueel als artistiek gehalte heeft. 

PROGRAMMA
13.30 - 14.00 uur:  Inloop met koffie en thee
14.00 - 14.10 uur:   Korte inleiding door Heleen Wijgers,  

directeur Stevenskerk
14.10 - 14.30 uur:   Koorzang door Capella Cumerana onder 

leiding van Jetty Podt
14.30 - 15.30 uur:   Lezing met als thema: Vergeving, door 

professor Paul van Geest
15.30 - 16.00 uur: Pauze, gelegenheid tot uitwisseling
16.00 - 16.45 uur:   Vesper, met medewerking van Capella Cumerana
16.45 uur:  Afsluiting

DATUM: Zaterdag 5 november 2016
TIJD: 13.30 - 17.00 uur
ENTREE: €10,-. Steveniers, Vrienden en Stevenskringers krijgen een 
e-mail met kortingscode en betalen € 5,-. 
Vooraanmelding via p.schreurs@stevenskerk.nl of (024) 360 47 10 is  
gewenst.  De entree kunt u contant voldoen aan de kassa. 
N.B. Voor de Vespers om 16.00 uur geldt vrij entree, met uitgangscollecte.

Tekst: Paul Schreurs 

Paul van Geest
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In onze rubriek waarin we de min of meer BN’ers 
(Bekende Nijmegenaren) van het gebied tussen de 
singels belichten, deze keer de schijnwerpers op 
Adrianus van der Wal, veel beter bekend als Adje 
Patatje. Achter elke sterke man, staat ook een ster-
ke vrouw, is een wijdverbreide wijsheid, dus staan 
de schijnwerpers ook op zijn echtgenote Hilde, die zo 
mogelijk net zo bekend is in de Benedenstad.

De twee hebben elkaar ontmoet in de Hezelstraat waar Hilde werkte 
bij Hessels. Deze schoenenzaak zat in het pand naast het Fritespaleis 
van Joep Coenen, waar Ad werkte bij zijn zwager. Je weet hoe dat 
gaat: je geeft eens een frietje aan over de muur, je kletst eens wat 
en de vonk slaat over. Bosschenaar Ad valt als een blok voor de 
Nijmeegse Hilde, een echte Benedenstadse, geboren aan de Nieuwe 
Markt, waar haar ouders een café runden. Inmiddels zijn de twee 
ruim 50 jaar getrouwd en drie dochters rijker plus een kleinzoon en 
een kleindochter. De oudste, Ester, woont in Oegstgeest met man en 
kroost, dochter Daniëlle heeft het Nijmeegse verruild voor Doesburg 
en Natasja is in de Waalstad blijven wonen.

Frites-business
Ad wortelt in Nijmegen en neemt al snel de frites-business over 
van zijn zwager Joep, waarna een lang en arbeidzaam leven begint, 
doordesemt van frituurvet, kroketten, bamiballen, popcorn, sui-
kerspinnen en de geur van de eeuwig aanwezige sigaar in het hoofd 
van Ad. Voor diegene die geen flauw idee hebben waar Patatje van 
Adje dan gesitueerd was in de Hezelstraat: Het Lemke zit daar nu! De 
beide echtelieden zijn sociaal ingesteld met een mix van Brabantse 
gezelligheid en Nimweegse nieuwsgierigheid en dus wordt het 
friethuisje ook een praathuisje waar het na de opening al gauw een 
gezellige bende wordt van gratis koffiedrinkende vuilnismannen en 
straatvegers (nu noemen we dat de Dar). Dit ging op een gegeven 
moment niet meer want de straat voor nummer 59 stond vol met 
wagentjes van de toenmalige gemeentearbeiders. De koffie werd 
dus een beetje ingeperkt, maar de kelder werd wel uitgegraven en 
de zich vervelende jeugd vond een hangplek onder in de kelder bij 
de speelautomaten van Ad.

Voor de buurt
Boven in de zaak praatten de buurtbewoners elkaar bij, gingen de 
laatste roddels over de tafel en werden er plannen besproken voor 
buurtactiviteiten, want één ding is zeker, beiden hebben zich zeer in-
gespannen voor de buurt. Geanimeerd wordt er dan ook gesproken 
hoe het vroeger was, toen ‘t Oude Weeshuis nog niet gerund werd 
door de gemeente en er nog echt was voor, maar ook door de buurt. 
Er werd van alles georganiseerd en als er Sinterklaas, carnaval, rom-
melmarkten, kinderactiviteiten, bouwdorpen of ouderenbijeenkom-
sten waren, dan kon je erop rekenen dat Ad en Hilde bij wijze van 
sponsoring de popcorn of suikerspinnen ter beschikking stelden. 
Hun later gekochte friteswagen stond er ook dikwijls en menigmaal 
werden er door hen ook maaltijden verzorgd. Beroemd zijn de heer-
lijke oliebollen, die je aan het einde van het jaar in ‘t Oude Weeshuis 
kon kopen. Een deel van de opbrengst was dan ook weer voor de 
nog te organiseren activiteiten.

ADJE: ‘ER IS PLEK 
VOOR IEDEREEN IN 
DE BENEDENSTAD’

Adrianus van der Wal (Adje Patatje)

nov 2016
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Actief blijven
Zo verstrijken de jaren en blijven zij actief. Rijk zijn ze er niet van 
geworden, maar wat is rijkdom? Samen op vakantie gaan is er nooit 
bij geweest, niet in de laatste plaats omdat je Ad met geen twee 
paarden een vliegtuig in krijgt. We mijmeren verder over de tijden 
van weleer toen de Nijmeegse Boys nog voetbalden en de uitslagen 
uitvoerig werden besproken in hun praathuis. Over de marktdagen 
en tijden dat Ad al om 6 uur in de ochtend op de Grote Markt was te 
vinden met zijn friteswagen, later vergezeld door dochter Natasja. 
In die tijd begon hij ook ditjes en datjes te verkopen op de beroem-
de Nijmeegse rommelmarkt en dat doet hij op 82-jarige leeftijd nog 
steeds. Van werken ga je dus niet dood, daarvan is hij het levende 
bewijs en Hilde is ook al 78. Het vermelden waard is ook dat de twee 
zich hebben ontfermd over de ooit 2-jarige Youssouf, die lang ge-
leden met zijn familie neerstreek in een pand aan de overkant van 
Patatje van Adje. Al die tijd is dit inmiddels 26-jarige kind zijn latere 
pleegouders trouw gebleven, want terwijl ik aan de keukentafel dit 
verhaal zit op te schrijven, snelt hij langs met een bordje tosti’s. Geen 
kwaad woord dan ook van deze twee over vluchtelingen, allochtonen 
en onze medeburgers met een andere kleur. Er is plek voor iedereen 
in de Benedenstad als het aan hen ligt. Ik onderschrijf dat volledig en 
heb bewondering voor hun inzet. Eigenlijk kunnen we nog wel uren 
doorkletsen over het dalen van het aantal sociale huurwoningen, 
de ontoegankelijkheid van de woningen in dit stadsdeel voor onze 
kinderen, het gemis van passende woningbouw voor ouderen, het 
stijgen van de zorglasten, maar… Hilde moet weg. Ze gaat naar het 
Julianapaviljoen (bij Margriet), waar ze ouderen gaat ophalen voor 
een gezellig samenzijn aan de Daalseweg. Ach ja… Wat heet oud? 
Laat ze maar schuiven die twee, op weg hopelijk naar een nog lang 
en gezond leven en maandag staan ze weer op de Grote Markt als u 
het bed nog moet uitkomen. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Cultuur
De deur staat al een beetje open. Ik loop de woning binnen. Mijn vrou-
welijke collega Eva loopt vlak achter me aan. Binnen treffen we drie 
mensen. De man om wie het gaat. Meneer uit Siërra Leone. Volgens 
de melding wil hij de woning niet uit. Zij heeft de relatie verbroken. In 
de woning zie ik nog een man en vrouw. Dit zijn de vrienden van de 
vrouw die ziek in bed ligt. 
Eva loopt de woonkamer in en spreekt met de vrouw. Ik spreek de 
man aan. Hij heet Torvin. Hij is opgewonden en spreekt Engels en 
Nederlands door elkaar. Zijn adem ruikt een beetje zurig. Hij zweet 
enorm. Na drie minuten weet ik al dat het om respect draait. Ik heb 
het woord al een keer of twintig gehoord. Het is uit. Ze hebben een 
jaar lang verkering gehad. In de gang staan twee tassen. Dat is de 
inhoud van zijn leven. Meneer zit al elf jaar in de asielprocedure. 
Eva meldt zich. Mevrouw heeft het uitgemaakt. Het is haar huis en ze 
zijn al uren bezig om hem te laten vertrekken.
Torvin flipt en wordt erg boos op Eva, zijn ogen spugen vuur. Hij wil 
mij opzij duwen en naar haar toe. Ik knipoog naar Eva en druk de 
deur voor haar neus dicht. Ik kijk naar Torvin en zeg dat wij even als 
mannen onder elkaar gaan spreken. Hij kalmeert, maar de zintuigen 
staan op scherp. Torvin legt uit hoe lief en zorgzaam hij geweest is in 
de relatie. Ja, hij blowde wel veel en dronk, maar hij heeft dan ook 
erge dingen meegemaakt. Of hij nu eindelijk wil vertrekken, vraagt 
Eva vanuit de kamer. WHOEAAHHHMMMM. Torvin raakt weer over 
de rooie. Ik open de deur en spreek Eva streng toe. Of ze even wil dim-
men, ik ben immers in gesprek. Dit stukje acteerwerk richting mijn 
collega bezorgt rust.
Torvin gaat verder met zijn verhaal. Ik luister. Als ik beloof in het po-
litieregister vast te leggen dat niet zij, maar HIJ de relatie beëindigd 
heeft, dan gaat hij. Ik pak mijn boekje en noteer zijn naam en schrijf op 
dat hij haar verlaten heeft. Of ik ook wil noteren dat hij niets gestolen 
heeft. Dat doe ik. Wij schudden elkaar de hand. Hij knikt begripvol 
naar mij en zegt dat Nijmegen goede politie heeft, behalve die vrouw 
dan. Nee, hij heeft geen hulp nodig. Hij kan wel ergens anders te-
recht. Ik loop de woonkamer in. Ja hij is weg. Opluchting, gezucht. De 
vers gedumpte ex herstelt wonderbaarlijk. We drinken nog een kop 
koffie en luisteren naar het verhaal. Teleurstelling bij de ex, opluch-
ting bij de vrienden. We lopen even later de deur uit. De MAN zien we 
niet meer. We kijken elkaar even aan en glimlachen. Cultuur, respect, 
vakmanschap. Vredig opgelost.  

William Nijland, wijkagent Nijmegen-Centrum
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

William Nijland
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KERMIS

De Nijmeegse kermis gaat terug tot 1273 
toen de St. Stevenskerk werd ingewijd. 
Het begon als een jaarlijkse mis, maar 
kreeg steeds meer het karakter van een 
jaarmarkt. Er waren vaak bizarre attracties, 
zoals misvormde mensen, maar ook meer 
barbaarse activiteiten als ganstrekken of 
katknuppelen. Mechanische apparaten 
deden in de negentiende eeuw hun 
intrede. In het begin van de twintigste 
eeuw was er veel verzet tegen de kermis. 
In 1912 was er zelfs een anti-kermiscomité. 
Vanwege openbare dronkenschap, 
vechtpartijen, messentrekkerij en zedeloos 
gedrag moest de kermis afgeschaft 
worden. Daar is het niet van gekomen. 
De kermis civiliseerde en werd vooral een 
uitje voor kinderen en jongeren. Maar de 
echo van het enge is gebleven, zoals Das 
Omen, een nieuwe attractie tijdens de 
laatste kermis.  

Met dank aan het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis. 

Tekst: René van Berlo    Foto: Gerie Sandmann
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Na tientallen jaren van verval, huizen die 
onbewoonbaar werden verklaard, vertrek 
van bewoners en uiteindelijk de sloop van 
bijna alle panden, was het begin jaren 80 
eindelijk zover: de totale herbouw van de 
Benedenstad. Niet voor de upper-ten, maar 
vooral voor ‘gewone’ mensen. Er kwamen 
vijfhonderd sociale woningen en honderd 
vrije-sectorwoningen. Nijmegen was trots 
en behoort dat nog steeds te zijn.

Foto’s geven vaak een fraaier beeld van de wer-
kelijkheid. Dat is het geval met verschillende fo-
to’s van Waalkade en Benedenstad uit de jaren 
50, 60 en 70. Er staan oude panden op, maar 
de slechte staat hiervan is niet te zien. Er staan 
bomen, er is ruimte en groen. De publicatie 
van deze foto’s op Facebook doet velen ver-
langen naar oude tijden. Ze hekelen het heden.  
Onterecht.

Bijgaande zwart-witfoto’s geven een reëler 
beeld van de situatie in de Benedenstad. Beiden 
foto’s zijn uit 1965. Op de ene staat het Besien-
dershuis of wat ervan over is, op de andere een 
deel van de Grotestraat. Bijna de gehele Bene-
denstad was kaalgeslagen. Het was één groot 
parkeerterrein. Autoriteiten wilden alles slopen 
en op die plek een soort Hoog Catharijne bou-
wen, uiteraard met een vierbaansweg erbij. Een 
eerste verwoesting had al plaatsgevonden: de 
aanleg van het Groene Balkon. 

Dat deze plannen uiteindelijk niet zijn doorge-
gaan, is vooral te danken aan het Buurtcomité 
Benedenstad. Jarenlang heeft dit comité ge-
streden voor herbouw met sociale huurwonin-

gen, geen winkels of villa’s. En het lukte! De 
woningen moesten betaalbaar zijn, dus was er 
geen geld voor tierelantijntjes of herbouw van 
oorspronkelijke huizen. Het werden sobere, 
eenvormige panden. Het oude stratenpatroon 
kwam terug. De breedte en de hoogte van de 
huizen kwamen overeen met de oorspronkelijke 
bebouwing. Voor het foeilelijke Groene Balkon 
werd een casino gebouwd, dat nu op zijn beurt 
foeilelijk wordt gevonden. Toegegeven, het is 
niet moeders mooiste, maar het is een verade-
ming vergeleken met de gigantische bakstenen 
muur die het Groene Balkon was. Of is, want 
het bestaat nog steeds. Loop maar eens onder-
aan achter het casino langs. Een stukje van het 
balkon steekt nog uit. Daarin hebben de Linden-
bergtrappen een bres geslagen.

De Benedenstad is de mooiste plek van Nijme-
gen. Het middeleeuwse stratenpatroon en het 
reliëf zijn de reden dat de Benedenstad sinds 
1975 een van rijkswege beschermd stadsge-
zicht is. Het is uniek in Nederland. En nog unie-
ker: het is herbouwd voor ‘gewone’ mensen, 
niet voor de kapitaalkrachtigen. Dat is Nijmegen. 
Daar ben ik trots op.  

Tekst: René van Berlo

Oude foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Nieuwe foto: Gerie Sandmann

FAVORIETE 
PLEK IN DE   
BINNENSTAD
René van Berlo en de 
herbouwde Benedenstad

Besiendershuis in de steigers, 1965

Grotestraat in 1965

Nonnenstraat in 2016

nov 2016
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Kronenburgerpark
Ode aan de dierenverzorgers

In deze rubriek wordt uiteraard de 
meeste aandacht geschonken aan de 
dieren. Maar af en toe is het goed de 
dierenverzorgers in het zonnetje te 
zetten. Zij zijn immers verantwoordelijk 
voor de dagelijkse verzorging, het 
voeren en schoonhouden van de 
weide en dierenverblijven. En dit 
doen zij alle dagen van het jaar in alle 
weersomstandigheden. De regelmatige 
parkbezoekers zien dat en maken soms 
ook een praatje over de dieren. Maar er 
gebeurt ook veel wat zij niet zien. 
De meeste dierenverzorgers werken 
al jaren in het park en hebben een 
getraind oog ontwikkeld om ziektes 
en gebreken bij de dieren te spotten. 
Zij communiceren hierover met elkaar 
op een forum, zoeken literatuur over 
een probleem om dat zelf eventueel 
op te lossen. En als zij het zelf niet 
kunnen, staan de dierenartsen van de 
Dierenartsenpraktijk Groesbeek ons ook 
al jaren bij met raad en daad bij.
Een leuk voorbeeld is het telkens 
terugkerende onderhoud van de hoefjes 
van de geiten. Er lopen nu vijf geiten in 
de weide en de hoefjes moeten zeker 
twee keer per jaar gekapt worden. 
Geiten hebben de snelst groeiende 
hoeven van alle hoefdieren. Hun biotoop 
is eigenlijk een bergachtig gebied waarin 
die hoefjes vanzelf slijten. Als zij op een 
zachte ondergrond worden gehouden, 
zoals in het park, slijt de hoornlaag van 
de hoefjes niet, wat problemen gaat 
veroorzaken in de gewrichten. 
‘Dat willen we zelf kunnen doen’, 
dachten Herman, Mark, Cecilia, Birgit, 
Jac, Chantal, Helga, Michiel en Nicole, 
de dierenverzorgers. En zo kwam 
Hanneke, een van de dierenartsen, 
onlangs op een zaterdagochtend voor 
een instructieles hoefjes kappen. Dit 
is een secuur werkje. Hanneke en de 
dierenverzorgers namen samen de 
hoefjes onder handen. De foto’s bij dit 
artikel laten zien hoe geconcentreerd de 
dierenverzorgers met deze klus bezig 
zijn. Voortaan kunnen we het zelf!  

Tekst: Joke van Onna   Foto’s: Gerie Sandmann
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Wie denkt dat files iets zijn uit de naoorlogse 
tijd heeft het mis. Al voor de oorlog stonden 
er lange files in de Nijmeegse Benedenstad 
en in Lent. Reden: de veerpont. Er wilden 
meer mensen en voertuigen mee dan er op de 
ponten paste, met als gevolg lange wachttij-
den. Onderstaand artikel illustreert dat op 
frappante wijze.

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant, 131ste jaargang (!), nummer 121 van 
dinsdag 26 mei 1931 opende met een verhaal met 
als titel Nijmegen’s oneer! Dit is de inhoud: 

Men had ons bij herhaling gezegd: ,,ga met 
Pinksteren aan de Waal kijken. Gij zult wat 
zien!”
Inderdaad - wij hebben wat gezien. Nijmegen’s 
oneer! Des morgens, zoo tegen elf uur, op 2en 
Pinksterdag, probeerden wij per auto even naar 
Arnhem te gaan. De file liep toen reeds tot een 
stuk op de Oude Haven en noopte tot drie kwar-
tier tot een uur wachten. Dus veranderden wij 
van plan en bleven op den Zuid-oever. Kwart 
over zeven zou onze relatie per auto naar Den 
Haag terugkeeren en dus deden wij uitgeleide 

tot de veerpont. Jawel! Toen wij arriveerden, 
moest in de file plaats genomen worden. Dùs 
zochten we het einde van de file op, om aan 
te sluiten. Eerst de Waalkade af. Het vierkante 
plein bij de Oude Haven stond ook stampvol. 
Toen dachten wij, dat wij er waren. Maar de 
heele Oude Haven vertoonde een aaneen-
gesloten rij auto’s en autobussen tot aan de 
Nieuwe Markt. Maar ook deze stond op dat 
moment aan beide zijden bijna vol en daar kon 
eindelijk het einde van den wachtenden stoet 
ontdekt worden. Sluit u maar aan, noodigde 
beleefd de regelende en orde scheppende 
politieman uit. ,,Sluit u maar aan! Het zal 
minstens anderhalf tot twee uur duren! Maar 
gaat u maar in het gelid staan!”
Onze vriend geloofde het wel. Hij gaf er de 
voorkeur aan, om via Grave door Brabant 
zijn weg terug naar de Residentie te zoeken. 
Gelijk velen, opgeschrikt door de ontstellende 
opstopping, deden. Wij namen dus afscheid 
op de Nieuwe Markt en liepen nu de file af 
naar het veer: Nieuwe Markt, Oude Haven 
(die met vier à vijf rijen op het plein gevuld 
stond), Waalkade tot het veerhuis. Er stonden 
toen honderd negen en dertig automobielen en 

VERGETEN VERLEDEN

Nijmegen’s oneer!
Lange files bij de veerpont

File auto’s wachtende op de veerpont ter hoogte van de Oude Haven, circa 1930

autobussen te wachten. Deze voorraad, welke 
achterop, den eersten tijd althans, nog steeds 
werd aangevuld - en, zooals onze onvermoeide 
stadsverslaggever ons meldde, te voren nog en-
kele dozijnen grooter, tot tegen de 200 stuks, ge-
weest moet zijn - was er voor   e e n   p a a r   u 
u r   w a c h t e n   voldoende! Wat teekenend is 
voor de situatie: De garage Wolf moest te 11 uur 
‘s avonds met een grooten gezelschapswagen in 
Lent zijn. Om kans te hebben op tijd te komen, 
had Wolf te acht uur in de file op de Nieuwe 
Markt zijn plaats ingenomen. Later constateer-
den wij, dat hij tegen half elf over kon zijn.
De orde was voortreffelijk. Onze politie vervul-
de haar taak onberispelijk en de veermannen 
zwoegden in te waardeeren ijver, om laden en 
lossen zoo snel mogelijk te doen verloopen. 
Voor de wachtende reizigers - naar de auto-let-
ters aangaven uit alle deelen des lands *) en ook 
uit het buitenland - zat er niets anders op dan 
geduld oefenen. Toen het later werd en de zon 
daalde, werden vele gezichten wat bedenkelijker 
van expressie. Kinderrijke families - hier en 
daar vijf of zes kinderen in één wagen - voelden 
zich de Pinksterreis vergald. Maar men hield 
er den moed in met eten, drinken, een snoepje 
en.... een plaatje op de koffer-gramofoon. Men 
las zijn krantje en een wijsgeer bladerde in 
Cervantes’ ,,Don Quicheotte”. Die was er ach-
ter! Op de Waalkade stond het zwart en voor de 
café’s zat het opgepropt, onder een glaasje bier 
of iets met een lepeltje er in voor de vrouwen. 
Het was wel amusant. Dat duurt nog eenige 
jaren zoo. En dat geeft ons de idee in de pen, 
of onder de auspiciën van ,,Nijmegen Vooruit” 
geen tribune te bouwen valt, met vele zitplaat-
sen voor een behoorlijk prijsje, om stad- en 
landgenooten uit te noodigen deze Chineesche 
vertooning te komen zien. Men kan het nergens 
in de beschaafde wereld, aan den voet van 
een groote moderne stad, zoo vinden. En naar 
zoo’n buitenissigheidje komen de menschen 
wel kijken. De alleen-verkoop van fragmenten 
uit ,,Don Quichotte”, voor tijdverdrijf bestemd, 
moet de gemeente zich terdege voorbehouden. 
Er is wat mee te verdienen. En om de centen is 
toch ook de bruggebouw zoovele jaren gesa-
botteerd. Tot onberekenbare schade voor de 
reputatie en het zakenleven van onze stad.

nov 2016
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Een naar, een miserabel schouwspel hebben 
wij gezien op deze overigens zoo verrukkelijke 
Pinkstendagen. En wij hebben het bitter gevoeld 
als een oneer voor Nijmegen. Wie daarvoor de 
verantwoordelijkheid dragen zijn slecht af. Als 
minister Reymer het uiterste zou willen doen, 
om zoo snèl mogelijk de nieuwe Waalbrug over 
de rivier te slaan, dan zal Z.Exc. daarvoor door 
stad en land gezegend worden. Ware hij gisteren 
slechts een kwartier in ons midden geweest, om 
deze nationale schande aan te voelen!

*) Vanaf 1906 tot 1951 waren er de persoons-
gebonden provinciale kentekens met voor iedere 
provincie een aparte letter gevolgd door een 
nummer. Gelderland had de letter M.

Het was streng verboden om op de veerponten 
te roken. De reden hiervoor was brandgevaar. 
Dat dit verbod slecht werd nageleefd illus-
treert de ingezonden brief in de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant van 20 mei 
1931.

ROOKEN OP DE PONT

Geachte Redactie,

Zoudt U het onderstaande in uw courant willen opne-
men? Er is voor onze pont een algemeen rookverbod; 
m.i. geheel juist, gezien de groote hoeveelheden licht 
ontvlambare stoffen die zich steeds daarop in de tanks 
der auto’s bevinden; dit rookverbod staat duidelijk in 
vier talen op twee groote blauwe borden aangegeven. 
Welnu, toen ik gistermiddag pl. m. drie uur met de 
pint (waarop wel toen auto’s) naar Lent overstak 
bleef van zeker een twaalftal sigaren en cigaretten het 
vuur lustige doorbranden. Ik maakte een der veerlui 
hierop opmerkzaam en kreeg ten antwoord: ,,Wat kan 
ik daaraan doen?” En toen ik hem uitlegde, dat hij het 
den menschen toch verbieden kon, of althans hen op 
het verbod wijzen, kreeg ik geen ander antwoord dan: 
,,dat het beter was, dat sommige menschen zich met 
hun eigen zaken bemoeiden.”
Het ware toch wel te wenschen dat aan dit verbod 
streng de hand werd gehouden, en ook dat, als men, 
met het oog op zijn eigen veiligheid en die van het 
publiek, het veerpersoneel op zulk een flagrante 
overtreding ervan wijst, men niet een in hooge mate 
onbeschoft antwoord kreeg.
Bovendien heb ik het ook wel meegemaakt dat de 
veerlui iemand gelastten een pijp of sigaar uit te 
doen. Waartoe dienen de legio verbodsbepalingen 
in Nijmegen als slechts van de willekeur van het 
gemeentepersoneel de beslissing afhangt of men ze in 
acht heeft te nemen of niet?
Met dank voor de plaatsing.

Op dinsdag 16 augustus 1932 schrijft dezelfde 
krant opnieuw over het rookverbod, dit keer op 
de voorpagina.

ROOKEN OP DE PONT

A.N.W.B. en K.N.A.C vragen maatregelen tot 
handhaving van het verbod.

Aangezien is gebleken, dat aan het rookverbod 
op de veerponten te Nijmegen niet voldoende de 
hand wordt gehouden. hebben de ANWB en de 
KNAC, in verband met het zeer ernstige daar-
aan verbonden gevaar, aan het gemeentebestuur 
van Nijmegen verzocht, het daarheen te leiden, 
dat bedoelde bepaling zooveel mogelijk wordt 
nagekomen. Het plaatsen van goed zichtbare 
borden, zoowel op de aanlegsteigers als op de 
ponten, is mede in overweging gegeven.
Wij hebben bij herhaling gezien, dat het 
veerpersoneel, zelfs bij overstelpende drukte, 
niet naliet om ‘n ieder, die ‘n sigaar of sigaret, 
al dan niet brandend, bij zich had, te wijzen 
op ‘t rookverbod. Niettemin wordt er toch 
gerookt, zelfs tusschen de auto’s met lekkende 
benzine en oliereservoirs in. Men stelt zich 
zelf bij voorkeur daar op, teneinde het rookver-
bond ongezien te kunnen ontduiken. Verleden 
week Zaterdag kwam een groot gezelschap 
uit Valkenburg met een touringcar over en het 
mannelijke deel had vrijwel zonder uitzondering 
een brandende sigaar bij zich. De menschen 
werden door het veerpersoneel gewaarschuwd 

en gaven over dit verbod hun ontstemming te 
kennen. Toen wij een der overtreders op de 
zeer ernstige gevolgen wezen indien brand op 
de pont met tientallen auto’s en vele tientallen 
menschen zou uitbreken, wist deze niet anders 
op te merken dan: ,,Wanneer de hemel valt, zijn 
wij allemaal dood!” De ANWB en de KNAC, 
die zich zoozeer beijveren om de feilen en 
gebreken van ons veer op te sporen een aan den 
groten klok te hangen, zouden er goed aan doen, 
indien zij in de eerste plaats het publiek op het 
gevaar van rooken op de pont wezen en daarna 
onhebbelijke automobilisten en autobuspassa-
giers kapittelden. 

Samenstelling: René van Berlo  

Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Vrachtverkeer wachtend op de veerpont, circa 1930

Wachtende mensen en bussen op de 
Waalkade, 1930
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��Waar zijn jullie geboren?
  Melchior: Ik ben geboren in Capelle aan de 

IJssel in het ziekenhuis.
  Emrys: Ik ben geboren in ons eigen huis 

aan de Ganzenheuvel 5.
  Aurin en Mhozess: Net als Emrys zijn wij 

thuis geboren.

��Hoe vinden jullie Nijmegen-Centrum?
  Melchior: Heel erg leuk want het is bij ons 

op de Ganzenheuvel rustiger dan in andere 
grote steden. Het is leuk dat er in het 
centrum nog een paar oude dingen staan.

  Emrys: Ik vind de sfeer in het centrum leuk 
en het is leuk dat er terrasjes zijn, want dat 
maakt het gezellig.

  Aurin: Ik vind de festivals en zo leuk. Er is 
bijna altijd wat te doen.

  Mhozess: Ik ken veel mensen in de buurt 
en dat is fijn.

��Met wie wonen jullie in huis?
  Aurin: Met zijn zessen: mama, papa en mijn 

broers en onze huisdiertjes.

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

  Melchior: Ik zit op de SSGN in klas 1.
  Emrys, Aurin en Mhozess: Wij zitten op 

basisschool de Verwondering in Lent op 
Leerplein 3.

��Wat vind je het leukst aan je broers?
  Aurin: Ze zijn aardig, behulpzaam en je kan 

veel met ze lachen.
  Emrys: Ik vind ze uhh…Ik zou geen andere 

broers willen.
  Mhozess: Ik vind het fijn met broers en heb 

er altijd wel een om mee te spelen.
  Melchior: Mijn broers zijn heel erg 

geïnteresseerd en erg sportief. Ik zou niet 
zonder ze willen.

��Wat vinden jullie het leukst aan jullie 
zusje?

  Emrys: Ze is een hele lieve vrolijke zus.
  Mhozess: Ik vind het leuk dat ze heel erg 

van lachen houdt en dat ze creatief is. Ze 
tekent van die schattige dingen.

  Melchior: Aurin is heel erg leergierig 
voor veel dingen zoals bijvoorbeeld bij 
haar saxofoon. Ook geeft zij heel veel 
complimenten.

��Hebben jullie hobby’s?
  Aurin: Ja, muziek maken bij de Stefaantjes, 

Kung-Fu, verhalen schrijven en met mijn 
broers stoeien.

  Emrys: Ik hou van tekenen en zit op 
Kung-Fu. Ik speel trombone en ik hou van 
knutselen.

  Mhozess: Mijn hobby’s zijn trompet 
spelen, tekenen, Kung-Fu, buiten spelen en 
knutselen.

  Melchior: Mijn hobby’s zijn sporten, blazen 
op mijn tenor-sax, tekenen, geschiedenis 
opzoeken, mythes en legendes en school.

��Lezen jullie wel ééns?
  Aurin: Ja wij lezen met regelmaat. Nu ben 

ik een boek van de Thea-sisters aan het 
lezen.

  Emrys: Ja, zolang het maar geschiedenis-
boeken zijn.

  Melchior: Ik moet nu wel heel veel lezen 
voor mijn huiswerk.

  Mhozess: Ik lees het liefste spannende 
verhalen, bijvoorbeeld De Vos in de Biesbos 
of De Grijze jager. Grappige boeken vind ik 
ook leuk.

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

  Aurin: Een zebra, want dat vind ik mooie 
dieren.

  Emrys: Een arend, omdat die heel snel kan 
duiken tijdens zijn vlucht.

  Mhozess: Het liefst zou ik koraal willen zijn. 
Die beestjes hoeven niet veel te doen. Ze 
hoeven niet te jagen en ze worden ook niet 
snel opgegeten.

  Melchior: Ik zou een giraffe willen zijn 
omdat ik het leuke beesten vind.

��Hebben jullie ook hartsvrienden?
  Allemaal: Nee!! Wij hebben geen 

hartsvrienden. Wij vinden de naam 
hartsvrienden vreemd. Beste vrienden 
vinden wij al genoeg.

��Waar worden jullie heel blij van?
  Aurin: Als ik samen met mijn familie ben en 

van mijn saxofoon.
  Emrys: Ik word heel blij als ik iets goed kan 

of begrijp.
  Mhozess: Als wij met z’n allen op vakantie 

zijn. Dan heb ik altijd zo’n fijn gezellig 
gevoel.

  Melchior: Ik word blij van een mooie warme 
dag in de natuur met familie. Dan voel ik mij 
gelukkig.

MELCHIOR (13), AURIN (10), 
MHOZESS (9) EN EMRYS (11)
 DE NIJS

OPGROEIEN IN 
NIJMEGEN-CENTRUM 
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��Waar worden jullie boos of verdrietig 
van?

  Aurin: Als het mij verboden wordt om voor 
mijn broers op te komen.

  Emrys: Als mensen op een niet 
respectvolle manier met elkaar omgaan.

  Mhozess: Als ik zie dat een persoon de 
hele tijd door een andere geduwd wordt of 
gepest wordt.

  Melchior: Als iemand onnodig wordt 
vernederd of als iemand, die iets goeds 
wil doen belachelijk wordt gemaakt of als 
iemand gediscrimineerd wordt, dan word ik 
boos en verdrietig.

��Wat is jullie favoriete vakantieland?
  Aurin: Ik zou het liefst naar Suriname willen 

gaan.
  Emrys: Engeland, omdat ik oude gebouwen 

en Londen mooi vind.
 Mhozess: Ik vind Engeland ook mooi.
  Melchior: Ik wil eigenlijk heel veel landen 

gaan zien.

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

  Aurin: Dan zou ik een boerderij kopen en 
dan zou ik veel op het paard rijden.

  Emrys: Ik zou een vakantiehuis kopen 
waarschijnlijk in Suriname.

  Mhozess: Ik zou een grote camper kopen 
en naar andere landen reizen. Dan kan je 
lekker zitten tijdens het rijden.

  Melchior: Een stuk aan een goed doel 
geven en net als Emrys een vakantiehuis 
kopen in een warm land.

��Wat is je lievelingseten?
  Aurin: Oh dat is makkelijk: roti.
  Emrys: Spaghetti.
 Mhozess: Bolangee.
 Melchior: Heri-Heri.

��Wat wil je later worden?
 Aurin: Dat weet ik nu nog echt niet.
 Emrys: Architect, decorontwerper.
 Mhozess: Robotica-ontwikkelaar. Melchior: Historicus.

��Wat is je grootste droom?
 Aurin: Geen discriminatie.
 Mhozess: Vrede op aarde.
 Emrys: Dat er geen wapenindustrie bestaat.
  Melchior: Geen verslavende middelen meer 

op de wereld.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Dicht opeen liepen we, door de donkere 
avond en de straten en stegen van de stad. 
Koude wangen, hoge kragen. De avond was 
fris. Het was de Nijmeegse Nacht van de 
ommetjes en Pride Photo Nijmegen organi-
seerde speciaal voor deze gelegenheid in het 
centrum van Nijmegen Het Roze Ommetje, 
een ommetje Langs Baan, Bak en Kit (samen-
gesteld en geschreven door Helm de Laat). 

In de gastvrije warmte van Café Mets had 
zich even daarvoor een flinke groep mensen 
verzameld. Verwachtingsvol en benieuwd 
naar de wandeling door Roze Nijmegen bij 
Nacht en Ontij dronken, aten en praatten zij. 
Nieuwsgierig naar die ‘verhalen uit een guur 
verleden waar je huis en haard moest verlaten 
op zoek naar vaste vriendschap of vluchtige 
seks.’ Naar die plekken‘ waar homo’s en lesbo’s 
elkaar ontmoetten in een tijd dat zij vervolgd 
werden en er nog geen internet bestond’. 

Onder de bevlogen leiding en roze para-
plu’s van vertellers Steffie van de Lisdonk 
en Albert-Jan Aartsen begonnen - na de of-
ficiële opening door raadslid Grete Visser 
en projectleider van Pride Photo Nijmegen 
Wouter Christiaens - om 20 uur zo’n tachtig 
mensen in twee groepen aan een slinge-
rende tocht door de rijke roze geschiedenis 
van Nijmegen. De verhalen voerden langs 
parken en urinoirs, langs boekhandels, vrou-
wenclubs, roze huizen en protesten én langs 
de vele heimelijk roze-gerande horeca waar 
voordeuren en gordijnen in vroeger tijden 
amoureuze geheimen verhuld hielden voor 
de argeloze buitenwereld. 

In tijden van openlijke Roze Straatfeesten 
en Woensdagen is het misschien moeilijk 
voor te stellen dat het in ons progressieve 

Nijmegen ooit heel anders was. Dat er voor 
de jaren 70 geen sprake was van een openlijk 
roze scene; dat je zelfs opgepakt werd en je 
naam op een (lang ontkende) roze lijst van 
de gemeente terechtkwam (én werd doorge-
geven aan derden) als je op het gebied van 
de mannen- en vrouwenliefde je boekje te 
buiten ging. 

De reis liep niet alleen langs het verleden. 
Zo opende Chaps Gay Bar speciaal voor Het 
Roze Ommetje de deur. Waar geen vrouw 
en menig man ooit binnen waren geweest, 
mochten we - óók de vrouwen - deze avond 
een kijkje nemen. 

Met roze blossen en rode oortjes eindigde 
Het Roze Ommetje in de hartelijke warm-
te van bar ThomTom. Omdat Pride Photo 
Nijmegen onlosmakelijk is verbonden met 
beeld, met foto en video, was hier de be-
scheiden maar indrukwekkende fototentoon-
stelling TED van fotograaf Sid Pluijm te zien. 
Een fraaie afsluiting van een Roze Ommetje 
langs baan, bak en kit.  

Tekst en foto: Cindy Meurs - Pride Photo Nijmegen

PRIDE PHOTO NIJMEGEN ORGANISEERT 

HET ROZE OMMETJE

Deelnemers aan het roze ommetje

Pride Photo Nijmegen
Pride Photo Nijmegen brengt lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en transgenders 
(LHBT’ers) in al hun verscheidenheid en 
diversiteit in beeld. Pride Photo Nijmegen 
zet mensen aan het denken over stereo-
type beelden van mannelijkheid, vrouwe-
lijkheid, genderrollen en seksuele voor-
keuren, door onder meer foto’s en video’s 
te tonen tijdens evenementen waar kunst, 
cultuur, muziek, video en fotografie cen-
traal staan.
www.pridenijmegen.nl, 
www.facebook.com/pridephotonijmegen 
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OVERBRUGBAAR
KRISTIE LAMERS OVER DE BINNENSTAD EN NIJMEGEN-WEST

Kristie Lamers bij de Valkhofkapel

Niet geboren en getogen in Nijmegen, maar zoals velen met mij als student in de oudste 
stad van het land neergestreken. De eerste keer, toen ik vanuit het oosten de stad naderde 
per trein over de spoorbrug, kreeg ik kriebels in mijn buik. Ik viel als een blok voor Nijmegen. 
Meer dan een decennium later is de liefde alleen maar rijker en intenser geworden. 

De binnenstad en ik hebben al een mooie tango met elkaar mogen dansen. Als student vind je 
eerst de weg op de Radboud Campus, maar de binnenstad lonkt met al haar verlokkingen. De 
kroegen, de podia, de winkels en al die mensen. Ik werd Nijmegen echt ingezogen toen ik tijdens 
mijn studie een bijbaantje kreeg in Cafe ’t Paleis in de Benedenstad. Een plek waar je de wereld 
in het klein tegenkomt en ik de kans kreeg om met eindeloos veel Nijmegenaren in gesprek te 
gaan. Deze bijbaan maakte het ondernemersbloed in mij los en ik koos ervoor om ondernemer 
in de binnenstad te worden. Daarnaast werd ik actief voor D66 Nijmegen. Ondernemen en de 
politiek, dat leek mij een mooie combinatie.

UNIEKE PLEK
Deze zomer verkocht ik mijn bedrijf en ik verhuisde maar bleef bewoner van de mooie binnenstad. 
Standplaats werd het Kelfkensbos. Als ik nu mijn voordeur uitstap, sta ik onmiddellijk in het 
Valkhofkwartier. Een unieke plek waarop ik als raadslid van D66 in de Nijmeegse raad al jaren 
de aandacht wil vestigen. Het museum, de kapel, de Barbarossaruïne en het park. En beneden 
verrijst de Bastei die de eeuwenoude Stratenmakerstoren een veilige plek geeft. Daar wordt 
straks de geschiedenis van onze stad aan de rivier verteld.

GESCHIEDENIS
Als ik mijn eerste schreden in het Valkhofprak zet, bedenk ik me altijd wie hier ook met hun 
schoenen in het gras stonden. Een Romeinse generaal, Karel de Grote, Frederik Barbarossa, de 
gebroeders van Limburg. De Franse delegatie die de vrede van Nijmegen tekende. Duitse en 
geallieerde soldaten. De Waal is vanaf hier door vele ogen gezien. Ik zie haar nu. Ik wil dichter bij de 
Waal komen, daal de Lindenbergtrappen en betreed de Waalkade. Ooit lag hier het economische 
zwaartepunt van de stad. Ver voor de bouw van de Waalbrug waren hier de kaaisjouwers aan het 
werk om alle goederen vanaf de schepen in het Nijmeegse te krijgen. 

KANSEN
Ik hoor veel mensen klagen over de Waalkade. In de raad heb ik afgelopen winter uitgebreid 
aandacht gevraagd voor een groenere Waalkade. Je kan klagen, maar je kan ook kansen blijven 
zien. Dit geldt voor de Waalkade en eigenlijk voor alle ondernemers uit de binnenstad. Ik heb 
in vijf jaar ondernemerschap geleerd dat het zeker niet altijd makkelijk is. Het ziet er aan de 
buitenkant altijd makkelijker uit. Soms voelt het gevecht met regels en bureaucratie als vechten 
tegen de bierkaai. En toch kom ik terug bij de kansen. Nijmegen is de tiende stad van Nederland 
met een enorm rijk verleden en met een groeiende bevolking. Met florerende kennisinstellingen 
en fantastische evenementen. Er is een rijk palet aan kansen.

WEST
Ik vervolg mijn wandeling langs de Waal en stuit op de Snelbinder. Wat zou het toch leuk zijn als 
ik hier lopend - maar ook fietsend - snel tussendoor kon schieten. Naar de Biezen of zoals we het 
nu noemen: Nijmegen-West. Een gebied dat ooit het centrum was van de stad, al werd deze stad 
toen nog wel bestuurd door Romeinen. De Romeinen zie je niet meer. De herinnering daaraan ligt 
verborgen onder negen meter aarde. Wel zie ik een rijk industrieel erfgoed. En ik denk aan het 
ondernemerschap dat men hier gehad moet hebben om grote industrie te laten bloeien. Kristie bij de Waal

Kristie bovenaan de Lindenbergtrappen
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UITWISSELING
Het centrum en West liggen eigenlijk tegen elkaar aan, al schrijf ik dit verhaal nu voor Mariken - 
het magazine van het centrum. Het zou echt geweldig zijn als ik mijn wandeling kan voorzetten 
en zo vanuit het centrum West kan binnenwandelen en dat de bewoners en ondernemers 
van West snel de weg naar de binnenstad vinden. Dat bevordert de uitwisseling tussen beide 
gebieden. Ik vind het mooi om te zien dat ondernemers die bij het Honigcomplex begonnen zijn, 
nu de weg naar de binnenstad vinden. Maar vinden zij de weg naar de medebewoners van hun 
wijk? Ik vind het mooi om te zien dat de bewoners van West zeer actief meedenken over de 
ontwikkelingen in hun eigen wijk. Maar hoe zien zij de gebruikers van het Honigcomplex? Als 
volwaardige wijkgenoten?

NIEUWE KANSEN
Ik begrijp dat de binnenstad haar belangen verdedigt. Het hemd is altijd nader dan de rok. Maar 
is het de beste verdediging om een nieuwe stadswal op te trekken tussen het centrum en 
West? Of liggen hier juist nieuwe kansen voor een bloeiende stad in de 21ste eeuw? Waar vullen 
centrum en West elkaar aan? Waarin zijn ze uniek? Ik zit niet in de gemeenteraad voor D66 om 
enkel ideeën te hebben. Dus realiseer ik me terdege dat ondernemers daartoe ook gelijke kansen 
moeten krijgen. Ideeën moeten een plek in de stad krijgen. En dat betekent dat je als politica net 
zoals als ondernemer vaak een boel obstakels tegenkomt. Ideeën van onderop moet je ruimte 
geven, beleid moet worden aangepast en alles moet ook betaalbaar blijven. Geen makkelijke 
opgave, maar wel een opgave die zeer de moeite waard is.

DEBAT
Om het debat over de kansen in West en het Honigcomplex een podium te geven, organiseerde 
ik samen met raadslid Pieter van Megen een stadsgesprek. Niet enkel met mensen van het 
Honigcomplex, maar juist ook met het Huis voor de Binnenstad. Dit was een startpunt. En de 
stem van de binnenstad is gehoord. Nu is het aan mij om in de raad bij te dragen aan een open en 
constructieve dialoog. En is het aan de ondernemers van de binnenstad om de kansen te grijpen. Ik 
daag u graag uit.

Tekst en foto’s: Kristie Lamers 

Kristie Lamers is bewoner van de binnenstad, raadslid D66 Nijmegen en plaatsvervangend 
voorzitter gemeenteraad Nijmegen.

Ingang Valkhofpark

Wat is kunst?
Per ongeluk vang ik wat woorden op... en 
mijn interesse is gewekt. Handhaving is 
in gesprek met een mannelijke, ik denk, 
student:

‘Maar hoe kan ik dan zien dat dát kunst 
is? Het lijkt voor mij gewoon op een hek 
in de vorm van een fiets. Juist speciaal 
gemaakt om een fiets tegenaan te zetten.’
‘Ja, over kunst valt te discussiëren, maar 
dit is dus kunst en daar mag geen fiets te-
genaan geplaatst worden.’

Als ex-kunstacademiestudent heb ik de 
discussie over wat wel of geen kunst is 
vele malen gevoerd. Ergens kan ik wel 
begrijpen waarom deze student verbaasd 
was dat zijn fiets niet tegen de metalen 
fietsen geplaatst mocht worden aan het 
busplein. In eerste instantie zou ook ik 
denken dat ze daar speciaal staan om je 
fiets aan vast te kunnen zetten. Mooie 
stalling! Maar deze fietsen wijzen je juist, 
als het donker is zelfs mét voor- en ach-
terlicht, de weg naar de fietsenkelder on-
der Doornroosje.
Toen ik ze de eerste keer zag werd ik er 
helemaal vrolijk van. En eigenlijk nu ik 
de fietsen er tegenaan geplaatst zie weer. 
Het mag dan misschien wel niet, maar 
het zorgt wel voor wat interactiviteit. 
Al verdwijnt dat natuurlijk wel zodra de 
‘kunstfietsen’ zijn ingebouwd... Dus daar-
in geef ik Handhaving dan weer gelijk. 

Bregje Jaspers

Fietsen overdag

Fietsen in het donker met lampjes
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advertentie

WAALZINNIG 
FESTIVAL

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

SINTERKLAAS IN CENTRUM NIJMEGEN

16 • 19 • 23 • 26 • 27 • 30 NOV EN 3 DEC 

HET HUIS VAN SINTERKLAAS

VAN WELDERENSTRAAT  SINT’S VERLANGLIJST

GROTE MARKT  AMERIGO’S STAL

MOLENPOORT  ABSEILEN MET PIET

MARIKENSTRAAT  PEPERNOTENBAKKERIJ

MARIËNBURGKAPEL  HUIS VAN SINTERKLAAS 

ZA 12 NOVEMBER  

INTOCHT SINTERKLAAS

Op de zonovergoten zondagmiddag van 25 
september zijn uw razende reporter en de 
immer enthousiaste fotograaf weer eens op 
pad om vast te leggen hoe er fantastische 
ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen 
met en mensen zonder beperking. Het plein 
voor Lux is de uitgelezen plek deze dag om 
in samenwerking met de bieb binnen en 
buiten optredens te verzorgen. Maar het 
Waalzinnig Festival, dat in het verleden 
Kwartiermakersfestival heette, stimuleert 
het hele jaar door mensen met een be-
perking om zich te uiten door middel van 
kunst, cultuur en bewegen. Op deze manier 
kunnen zij niet alleen hun omgeving laten 
zien wat zij kunnen, maar krijgen ze ook 
meer zelfvertrouwen. Door samenwerking 
met mensen zonder beperking, krijgen ze 
het gevoel er echt bij te horen en wordt het 
makkelijker voor hen om mee te doen aan 

de samenleving.

Deze middag hebben we genoten van zang en 
dans, percussie en spetterende optredens van 
bands zoals Jukebox van Driestroom en Break 
Out van Pluryn. Het mooie is dat de bands ook 
onderling mensen uitwisselen. Daarom ging de 
speciale belangstelling van de schrijfster ook uit 
naar Wil, die als bewoner van Driestroom zijn 
eerste optreden beleefde als drummer bij de band 
Break Out. Deze band is een Pluryn muziekgroep 
waarin in samenwerking met de Lindenberg onder 
de bezielende leiding van William Smulders al 
twintig jaar met passie wordt samengespeeld met 
mensen met een beperking. Om ze te boeken 
hebben ze een eigen facebookpagina. Ze spelen 
popsongs, ballads en levensliederen. Het was een 
hele belevenis en de aanwezigen hebben allemaal 
genoten.We wilden deze centrumactiviteit ook on-
der de aandacht brengen om maar eens te bena-
drukken dat Nijmegen echt een cultuurstad is met 
een sociaal hart. We hopen nog veel Waalzinnigs 
te beleven in de toekomst.  

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Break out met Ruud (rechts)
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Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

is. Ze zijn bankiers in warmte en geluk. Ze 
helpen de welgestelden om hun kleren-
kasten te delen. Het is hartverwarmend 
wanneer ik mensen die het goed hebben 
zich zo voor anderen zie inzetten.

Ik denk vaak aan het gedicht Stof om 
het lijf dat de toenmalige stadsdichter 
Marijke Hanegraaf voor de opening van 
de Kledingbank schreef: 

Stof om het lijf

Door het optrekkend verkeer weeft zich
het kleine geluid van een deur die opengaat:

je stapt uit de stad een ruimte in
waar vezels rusten in broeken en jurken

laat je ogen over de rekken scheren.
Het schone en hele hangt klaar.

Je spiegelt je aan een jasje, staat het 
schuchter of fris, sluit het aan in de taille

vindt jezelf met een kleurige sjaal om
van binnen een kind dat behoedzaam

de vingertoppen strijkt langs de hoop.
Iemand zocht voor jou naar wat goed was.

Mocht nu een mens als een zus je zien 
en zeggen: het is linnen, katoen, het past je.

Al durf je het soms nauwelijks te weten
je bent een ik en meer dan stof om het lijf. 

Qader Shafiq

Bankieren in Stof  
om het lijf 
Jaren geleden zette ik mijn voeten op de 
Nederlandse grond. Mijn sokken vulden 
de gaten in mijn schoenen, waardoor mijn 
voeten het natte polderland voelden. Mijn 
jas, waarop de stof van de lange route lag, 
was niet meer tegen de najaarskou be-
stand. 
‘Jij komt morgenochtend één uur voor 
de opening. We zullen je aankleden’, 
zei een oudere dame uit het Groningse 
Musselkanaal, die haar voldoening vond 
in het helpen van hulpbehoevenden, zo-
als ik toen.
De volgende dag had ik alles: leren jas, 
muts, schoenen en handschoenen… Haar 
hartelijkheid heeft mijn koudwatervrees 
uit de wereld geholpen. Nu kon ik uren 
buiten lopen om dit nieuwe land te leren 
kennen. 
Toen men mij een aantal jaren geleden 
vroeg of ik betrokken wilde zijn bij het ini-
tiatief voor een Kledingbank in Nijmegen 
en omgeving, moest ik aan de warmte 
denken die ik toen van die Groningse me-
vrouw had ontvangen. 
De Kledingbank kleedt sinds een kleine 
vijf jaar duizenden volwassenen en kinde-
ren. Het zijn mensen die het jachtige tem-
po van de hebzucht niet kunnen bijbenen. 
Mensen die je in de cijfers van planbu-
reaus en grote beloftes van de algemene 
politieke beschouwingen tegenkomt. Je 
schrikt als je leest dat 12 procent van de 
kinderen in ons land in armoede leeft. 
De tientallen vrijwilligers van de Kleding-
bank richten zich op de schrijnende ar-
moede die achter de gevels verscholen 

RIO-SPORTERS
MET ENORM APPLAUS 
ONTVANGEN OP HET 
OLYMPISCH PLEIN

Op zondag 25 september zijn de Nijmeegse 
Rio-sporters gehuldigd. Burgemeester Bruls 
ontving de Olympiërs en Paralympiërs op 
het podium op Kelfkensbos.

De Rio-sporters zijn: Jeroen Mooren, Susan 
Kuijken, Myrthe Schoot, Tessie Savelkouls, 
Judith Bulthuis, Bernd Meints, Lucie Houwen, 
Mattijs Bellers, Linda van Vliet en Minne Vos. 
Medaillewinnares Lara Baars uit Groesbeek en 
de Beuningse Marjolein Buis, afgelopen jaar 
genomineerd voor de Nijmeegse sportprijs en 
bestuurder en sporter bij Top Judo Nijmegen, 
waren ook uitgenodigd.

Kelfkensbos was speciaal voor deze middag 
omgetoverd tot Olympisch Plein Nijmegen. 
Sportwethouder Renske Helmer-Englebert 
opende het Olympisch Plein voor sporters en 
toeschouwers. Tijdens deze Olympische mid-
dag was er van alles te doen; van penalty schie-
ten met Dennis Gentenaar tot een topsport-
demonstratie rolstoelhockey en een clinic van 
kickbokser Perry Ubeda. Iedereen heeft kunnen 
ontdekken hoe leuk sporten is. 

Tekst: Els Stouthamer Foto: Gerie Sandmann

Rio-sporters worden gehuldigd
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Stichting Benedenstad Nijmegen is een 
initiatief van Jo Janssen van Gewoon 
Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers. 
Zij wil bewoners in woonzorgcentra, 
personen die gebruik maken van een 
dagopvang en senioren die niet meer in de 
gelegenheid zijn zelfstandig een uitstapje 
te maken iets extra’s bieden. Naast het 
organiseren van dagjes uit is de stichting 
nu bezig met het realiseren van een 
nieuwe stadstuin bij buurtcentrum ’t Oude 
Weeshuis aan de Papengas.

Vrijdag 23 september was het eindelijk zover; 
de start van de aanleg van de nieuwe stadstuin 
bij buurtcentrum ’t Oude Weeshuis. Deze 
dag was toch wel extra bijzonder, 23 en 24 
september was het Nationale Burendag van het 
Oranjefonds. Dat juist het Oranjefonds een van 
de grootste financiers is van dit mooie project, 
maakte deze dag extra mooi.

Winterklaar
Al vroeg in de ochtend meldden de eerste 
buurtbewoners zich om te helpen met het 
winterklaar maken van de plantenbakken die 
in de vensterbanken aan de voorzijde van 
het buurtcentrum staan. De oude planten en 
aarde maakten plaats voor kleurige violen en 
heideplantjes. Ook de vrijwilligers van de Stip 
en vaste bezoekers van ’t Oude Weeshuis 
staken de handen uit de mouwen.
Dat vele handen licht werk maken, was al 
snel duidelijk. Aan het einde van de ochtend 
stonden alle plantenbakken er weer fleurig bij, 
waren de vaste bakken op het pleintje onder 
handen genomen en was het plein met de 
hogedrukspuit schoon gespoten.  

Na gedane arbeid is het goed rusten; deze 
mooie ochtend hebben we met z’n allen 
afgesloten met koffie en lekker gebak. 

WE ZIJN 
BEGONNEN!

Meer weten? Kijk op: 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.  

Of volg ons op Facebook
Stadstuin Benedenstad Nijmegen.

De eerste plantenbakken

Tegels lichten voor de tuin

Start stadstuin
Hoveniersbedrijf Geert Verdijk is met groot 
materieel aan de slag gegaan om de vele 
trottoirtegels uit de binnenplaats achter het 
buurtcentrum te verwijderen. Belangrijk is om 
eerst alle tegels eruit te halen, zodat nieuwe 
tuinaarde opgebracht kan worden en men 
vervolgens met de aanleg van het groen kan 
beginnen. Gelukkig zijn de weergoden ons 
goed gezind, en kan er volop aan de tuin 
gewerkt worden. 

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Theo van Zwam

Dinsdag 15 november 2016

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

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

LEZINGENCYCLUS

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

nov 2016
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VALKHOFKWARTIER
HET STADSPARK VALKHOF KAN NU EINDELIJK WEER 

HAAR OORSPRONKELIJKE FUNCTIE AANNEMEN

Bij de aanleg door Zocher (1797) was het de bedoeling dat 
het Valkhofpark een oase van rust en frisse lucht zou zijn 
aan de rand van de drukke stad Nijmegen. Hier moest men 
kunnen wandelen om de muizenissen van het alledaagse 
leven even te vergeten en frisse lucht in te ademen. Een 
korte wandeling voor het diner om de appetijt op te wekken 
of juist na een maaltijd om de benen te strekken. Maar 
ook een mogelijkheid om, genietend van de prachtige 
vergezichten, de herrie en het kabaal van de stad achter 
je te laten en in het hoofd tot rust te komen. Bijkomend 
voordeel was ook nog, dat men gezien zou worden door 
vrienden, kennissen en burgers, met wie men juist in 
contact wilde komen en kon pronken met een nieuwe hoed 
of jurk.

Nu is het natuurlijk anders: al is het maar omdat er geen 
parkwachter meer is of een verbod om op het gras te 
lopen. Maar het principe is gelijk gebleven: een park dicht 
in of tegen de stad aan, waar je even op adem en tot rust 
kunt komen voordat je verder gaat in het jachtige leven. En 
toch lopen er nog genoeg mensen rond in het Valkhofpark 
die willen zien en gezien worden. Dus zoveel is er nog niet 
veranderd.
De Valkhofvereniging past zich bij deze rustige en 
meer beschouwelijke tijd aan en heeft daarom een 
dubbelexpositie in de Nicolaaskapel georganiseerd op de 
weekenden 29-30 oktober en 5-6 november van Emelie 
Jegerings en Francel van Drunen. Een expositie, waarbij 
je gegrepen wordt door vooral schoonheid en kracht die 
beide vrouwen tot uitdrukking brengen. Je bent van harte 
uitgenodigd!
Tekst en foto: Rob van Bruggen  
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Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten? Mail naar onze hoofdredacteur: René van Berlo, redactiemariken@gmail.com

Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om Vriend van 
Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor de bewoners en on-
dernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van Nijmegen. 

Voor € 100,00 per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op 
onze speciale Vrienden van Mariken-pagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse 
Vrienden van Mariken-borrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt huis-aan-
huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere de Stadswinkel, de bibliotheek, 
het stadhuis, diverse supermarkten en horecagelegenheden. Een digitale versie vindt u op 

www.mijnmariken.nl.

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

MOENEN WOONDECORATIE  
EN PROJECTEN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

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

Boutje van Woutje
De ENIGE Doe-Het-Zelf

zaak in het centrum

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

MILDER ADMINISTRATIES & BELASTINGEN
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

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

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

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

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

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

PETER JANSSEN SCHILDERWERKEN
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406 
www.pjschilderwerken.nl

GEWOON NIJMEGEN
Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP Nijmegen
T 024 329 9622
www.gewoonnijmegen.nl

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

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

KOFFIEHUIS DE HEERLIJCKHEID
Stikke Hezelstraat 54 | 6511 JZ Nijmegen
T 024 350 14 29
www.heerlijckheid-nijmegen.nl

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

Mr. Jack’s

 

    

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

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

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