
1

 Bewonersmagazine voor Benedenstad en Stadscentrum | 6e jaargang | nummer 1 | februari 2017

IN DIT NUMMER:  Kinderlintje voor Julian | Crowdfuning kattencafe | Cafe Daen | Het studentenhuis |
Spiegelwaal |  Zichtbaarheid en diversiteit | 450 jaar Knotsenburg |  Vroeger en nu: Molenstraat



2

feb 2017

COLOFON
Mariken is een onafhankelijk magazine voor 
Nijmegen-Centrum en de Benedenstad.  
Het wordt gratis verspreid. 

Mariken is mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente. Er is een bijdrage verkregen uit het 
budget  wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven 
van de gemeente Nijmegen 

ADRES
Papengas 8, 6511 WT Nijmegen
Telefoon: 06 54 645 175
E-mail: redactiemariken@gmail.com

REDACTIE
René van Berlo (hoofdredacteur) 
Anneke Arzbach 
Jack Fila 
Lucy Holl 
Bregje Jaspers 
Manja van der Kraan 
Kristie Lamers
Joke van Onna 
Gerie Sandmann 
Els Stouthamer 

FOTO’S
Gerie Sandmann 
(www.flickr.com/photos/geriesa) 
Jacqueline van den Boom 
(www.jvandenboom.com) 
en anderen (zie bij de artikelen) 

VORMGEVING
STUDIO 0404, Bregje Jaspers
www.studio0404.nl

VASTE MEDEWERKERS
Vincent Beijk 
Sophie Lambers 
Michiel van de Loo 
William Nijland 
Qader Shafiq 

DRUKWERK
Drukkerij Hendrix
Oplage: 7000 exemplaren

BEZORGING
Op alle adressen in centrum en Benedenstad 
met uitzondering van de adressen met  
een NEE-NEE-sticker Klachten over  
bezorging: telefoon: 06 54 645 175 of  
e-mail: redactiemariken@gmail.com 

VOLGEND NUMMER
Kopijsluiting: zondag 9 april 2017 
Verspreiding: vanaf vrijdag 28 april 2017 

FOTO VOORPAGINA
Julian Emers (Foto: Gerie Sandmann)

advertentie

ABONNEREN OP MARIKEN

Mariken is het blad voor, door en over bewoners van de binnen- en Benedenstad van Nijmegen. Zij 
krijgen het huis-aan-huis bezorgd (tenzij ze een nee-nee-sticker hebben). Mariken wordt echter ook 
veel door mensen van buiten het centrum gelezen. Velen van hen willen een abonnement.

Het is niet mogelijk een abonnement te nemen op de papieren Mariken. U kunt zich echter wel 
opgeven voor een pdf van Mariken. Elke keer als het blad verschijnt, ontvangt u het via uw e-mail. U 
kunt zich aanmelden op redactiemariken@gmail.com.
Natuurlijk kunt u de papieren Mariken gratis blijven halen in supermarkten in het centrum, biblotheek 
Mariënburg, het stadhuis, buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis, Activiteitencentrum Doddendaal en 
andere plaatsen. 

De redactie



3

Tijd voor zelfregie  4

Column Vincent Beijk  6

Nijmegenaar van het Jaar 7

Opgroeien in Nijmegen-centrum 8

De meldkamer  9

Column William Nijland 9

Kronenburgerpark 10

Kattencafé  11

Column Qader Shafiq  11

Café Daen 12

Vergeten verleden 14

450 jaar Knotsenburg  16

Het studentenhuis 18

Spiegelwaal  19

Zichtbaarheid en diversiteit 20

Column Anneke Arzbach 21

Het Marikenhuis 22

Vroeger en nu 23

Subsidie voor wijkactiviteiten 24

Lezingencyclus 24

Stichting Benedenstad Nijmegen 25

Bewonersplatform 27

ValkhofTheaterAvenue 29

Oproep 29

Vrienden van Mariken 31

Fotopagina ‘Koopzondag’ 32

Café Daen, pagina 12

Het Marikenhuis, pagina 22

Vergeten verleden, pagina 14

Het studentenhuis, pagina 18

IN DIT NUMMER:



4

feb 2017

TIJD VOOR  
ZELFREGIE

Ietwat aan de rand van het centrum, aan het Trajanusplein 
staat een tweeledige flat. De bovenste verdiepingen zijn 
woonappartementen, maar de begane grond heeft een kan-
toorbestemming. Tussen de twee flatdelen bevindt zich de 
ingang. Vele oud-Nijmegenaren zullen het kennen als het 
voormalig VVV-gebouw, en waar de reclassering tot een aan-
tal jaren geleden kantoor hield. Sinds een drietal jaren is hier 
het Zelfregiecentrum gevestigd, iets dat een voormalig bajes-
klantje vorig jaar tijdens de Zomerfeesten was ontgaan. In een 
dronken bui wierp hij ’s nachts een stoeptegel door één van 
de ramen, waarschijnlijk uit een verjaard gevoel van rancune. 
Vervolgens viel hij op het gras in slaap. Getuigen waarschuw-
den de politie. De man werd opgepakt en ter verantwoording 
geroepen. Hij heeft zwaar moeten dokken van het kapotte 
glas, want die ruit was niet goedkoop.

Maar deze anekdote ter inleiding. 
Dit artikel gaat over het Zelfregiecentrum.
‘Binnen het Zelfregiecentrum hoor ik wel eens iemand zeggen: 
“Ik kom hier nu al bijna een jaar, maar ik weet nog steeds niet 
wat jullie precies allemaal doen.” En inderdaad, als ik het scala 
aan activiteiten overzie dat hier allemaal georganiseerd wordt, dan 
duizelt het mij soms ook.’ Aan het woord is Jos Kersten, direc-
teur van het Zelfregiecentrum (ZRC). ‘Al die activiteiten hebben 
één ding gemeen: wij ondersteunen mensen die om allerlei re-
denen minder tot hun recht komen; mensen die ziekte of andere 
tegenslagen hebben moeten overwinnen. Vaak voelen zij zich dan 
alleen gelaten, niet gehoord of kunnen ze moeilijk voor zichzelf op-
komen. Binnen het ZRC zetten ze stappen om meer zelfregie over 
het eigen leven te krijgen’, aldus Jos. ‘Je kunt hier anderen ont-
moeten, deelnemen aan activiteiten of gewoon tot jezelf komen.’ 

Voor wie is er het Zelfregiecentrum?
‘Het Zelfregiecentrum is er voor iedereen die meer grip op zijn leven 
wil. Ook voor mensen met een beperking. Dat is niet zo gek, want 
wij zijn een samenwerkingsverband van vijf belangenorganisaties. 
De Werkgroep Integratie Gehandicapten: voor mensen met een li-
chamelijke of zintuiglijke beperking. De Kentering: voor mensen met 
een psychische beperking. Onderling Sterk Nijmegen en Trias: voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking. En BWN: onafhan-
kelijke belangenbehartiging sociale zekerheid. Maar hier komen ook 
mensen op de weg terug vanuit een burn-out of vanuit een depres-
sie. En als je daarbij al de vrijwilligers neemt die hun diensten aanbie-
den, dan kun je stellen dat het ZRC er voor iedereen is.’

Een rijke diversiteit aan mensen. Hoe houd je die bij elkaar?
‘Al die organisaties en activiteiten hebben één ding gemeen: alles 
is erop gericht om de zelfregie te bevorderen. Dat wil zeggen: je 
eigen keuzes maken en zelfstandig beslissen hoe jouw leven er 
uit ziet. Wij gaan uit van het idee dat hoe beter jij je eigen keuzes 
kunt maken en jezelf kunt redden, des te beter jij deel kunt nemen 
aan het maatschappelijk leven.’ 

De magische woorden ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’.
‘Ja, maar dat betekent niet dat je alles alléén hoeft te doen. Het 
Zelfregiecentrum biedt allerlei kansen en mogelijkheden, maar als 
je iets in je leven wilt veranderen, dan moet je wel zelf in bewe-
ging komen.’

Is iedereen welkom?
‘Het Zelfregiecentrum is een algemene voorziening. Je kunt er 
gewoon gebruik van maken. Je hebt dus géén indicatie of an-
derszins een verwijzing voor nodig. En alle activiteiten zijn gratis. 
Alleen voor trainingen wordt een kleine tegemoetkoming in de 
kosten gevraagd.’

Zelfregie
Op sommige momenten in het leven hebben mensen een steun-
tje in de rug nodig. Vaak weten ze niet in welke richting zij het 
moeten zoeken. Bij het Zelfregiecentrum werken verschillende 
coaches die hen op het juiste spoor kunnen zetten. De grondge-
dachte is: je kunt het zelf! Maar dat gaat vaak niet vanzelf. Dan 
heb je iemand nodig om mee te sparren over je situatie. Daarvoor 
heeft het ZRC de ‘Zelfregieroute’ ontwikkeld.

Jos Kersten
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Ik spreek met Annemieke van den Gronden, één van de coaches. 
‘De coach van het ZRC fungeert feitelijk als een sparringpartner. 
Samen zoeken we antwoorden op vragen zoals: wat wil je? Wat 
heb je nodig om dat te realiseren? Wie kan jou daarbij helpen? 
Hoe ga je dat dan aanpakken? Wat wordt jouw eerste stap? Door 
deze stappen samen te doorlopen krijg je steeds meer grip op je 
situatie en houd je de regie.’

Stel, er komt iemand bij het Zelfregiecentrum. Waar begin jij als 
coach?
‘Vaak komt een deelnemer via de open inloop bij mij, maar ook 
wel via de website of van horen-zeggen. Wanneer we dan de 
zelfregieroute beginnen, gaan we op zoek naar mogelijkheden 
vanuit het nú. Daarbij zijn niet zozeer de beperkingen het uit-
gangspunt, maar wat de deelnemer wél kan. Het is wetenschap-
pelijk aangetoond dat mensen die een positief zelfbeeld hebben, 
positiever in het leven staan en ook door hun omgeving positie-
ver benaderd worden. Dat helpt enorm.’

De door Annemieke ontwikkelde Zelfregieroute kent een aantal 
‘pleisterplaatsen’. Annemieke: ‘De Zelfregieroute is een soort 
wandeling. Het vertrekpunt is datgene waar je van droomt, waar 
je warm van wordt. Ik merk vaak dat deelnemers de lat veel te 
hoog leggen of dat ze er bij voorbaat van uitgaan dat die dromen 
onhaalbaar zijn. Ze zetten als het ware dan een rem op hun eigen 
ontwikkeling. Tijdens de Zelfregieroute probeer ik ze weer “los” 
te krijgen.’ 

De tweede pleisterplaats tijdens de Zelfregieroute is het in kaart 
brengen van de kwaliteiten van de deelnemer. Annemieke: ‘Ik 
vraag naar de dingen die de deelnemer gepresteerd heeft en 
waar hij trots op is. Mensen met een beperking, aangeboren of 
door een ongeluk, hebben de neiging gefixeerd te zijn op datge-
ne wat ze niet (meer) kunnen. Ook dat is een rem op je eigen ont-
wikkeling. “Och, dat kan ik toch niet”, hoor ik dan. Die houding 
probeer ik te doorbreken. Het is een manier om te werken aan 
een positief zelfbeeld.’

Wat is jouw kracht?
‘Het staat of valt met goed doorvragen. Zoals ik al zei, de 
Zelfregieroute is een soort wandeling, waar je van tevoren niet 
precies weet waar je uitkomt. Linksaf of rechtsaf, dat bepaalt 
de deelnemer. Mijn taak is om door middel van het gesprek de 
deelnemer tot zichzelf te laten komen. Al zijn wensen en dromen 
komen aan bod. We gaan dan samen op zoek naar het realiseren 
van die dromen en dat is lang niet altijd even makkelijk. Daarom 
probeer ik de Zelfregieroute zo leuk mogelijk te maken. Het is 
een moment voor jezelf. Je mag dromen en daarna probeer je 
die dromen concreet te maken.’

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?
‘Meestal één, soms twee. Idealiter weten we dan wat de deel-
nemer wilt. Daarna gaan we bekijken wat de vervolgstappen zijn. 
We bieden hier op het ZRC verschillende workshops en cursus-
sen aan die hem (of haar) verder kunnen helpen bij zijn ontwikke-
ling, zoals ‘jezelf presenteren’ of ‘durven doen’. De één wil verder 
doorgaan als schrijver; de ander wil workshops gaan geven over 

autisme, iets waar hij zelf enorm mee geworsteld heeft, maar door 
de Zelfregieroute net dát zetje kreeg om het ook daadwerkelijk te 
gaan doen.’

En wat is jouw motivatie?
‘Wat ik heel erg mooi vind, is dat ik met deze gesprekken mag 
meekijken naar de dromen en wensen van mensen. Niet vanuit 
hun beperking, maar juist vanuit hun mogelijkheden. Dan kun je 
samen met de deelnemer positief aan de slag gaan. Dat vergt 
veel moed van hem of haar. Ik heb veel respect voor hoe men-
sen omgaan met hobbels die ze tegenkomen in hun leven en ik 
vind het geweldig boeiend om te werken aan wat iemand graag 
wil bereiken. Eigenlijk is het een wisselwerking: ik probeer hen te 
helpen en tegelijkertijd leer ik veel van hen.’ > >

Overleg

Birgit en Annemieke
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Tot slot
Er wordt wel eens gezegd dat dé ziekte van deze tijd de ‘eenzaam-
heid’ is; en ‘aandacht’ is dan de beste remedie. Maar voor mensen 
met een beperking is het vaak een grote stap om met anderen in 
contact te komen. Daarom begint het binnen het Zelfregiecentrum 
met ‘ontmoeten’. Het ZRC biedt iedere ochtend een open inloop. 
Iedereen is welkom. 
En dan zijn er allerlei activiteiten, van een creatief atelier tot filoso-
fisch gesprek, van een ferme wandeltocht tot een cursus mindful-
ness. Steeds centraal staat de visie om mensen te helpen bij het 
ontwikkelen van zelfregie; de regie over je eigen leven, zelf keuzes 
maken, zelfinzicht ontwikkelen en hulp kunnen en durven vragen. 

Het Zelfregiecentrum
Zomaar even binnenlopen…
Ze zijn er steeds minder: plaatsen waar je zomaar even kunt 
binnenlopen voor een kop koffie of thee en een goed ge-
sprek. Een plek waar je even op adem kunt komen. Bij het 
Zelfregiecentrum kan dat wél. Wij bieden een ontmoetingsplek 
waar tijd is voor een praatje, een luisterend oor, een lach en mis-
schien een traan. Een plek met de sfeer van een woonkeuken. 
Je bent iedere doordeweekse ochtend van harte welkom op 
de St. Jorisstraat 72 (tegenover het Hunnerpark met de ingang 
aan de St. Canisiussingel). Er is een gastheer of gastvrouw aan-
wezig die je welkom heet, er ligt een verse krant klaar en op 
dinsdag en donderdag is er soep.

Voor meer informatie zie www.zrc-nijmegen.nl of bezoek het 
Zelfregiecentrum; St.Jorisstraat 72, Nijmegen.

Tekst: Jack Fila

Bronnen: www.zrc-nijmegen.nl - Marleen Close – ZRC in BEELD

Fotografie: EB-FotoArt Els Baltjes, Gerie Sandmann

De receptie

Wie schrijft die blijft...
We schrijven wat af met z’n allen. Vroeger gebeurde dat met pen, 
vulpen, potlood (nodig de volgende maand voor het rood maken 
van uw stemvoorkeur). Vellen vol schreven we elkaar over van alles 
en nog wat, wederwaardigheden, avonturen, verhalen en opstellen. 
Tegenwoordig, en dan bedoel ik vooral de laatste tien jaar, zijn we an-
ders gaan denken over communicatie en schrijfgedrag. Dat is name-
lijk volkomen anders geworden. Het is ten eerste veel meer frequent 
en veel korter geworden. Makkelijker gemaakt door apparatuur ter 
grootte van de handpalm. Daar ligt alles comfortabel in en we berei-
ken en passant de gehele wereld ermee.

Als schrijven niet voldoende is, dan bellen we even. Eenvoudiger ge-
maakt door tariefsverlagingen de laatste tijd. Bellen naar het buiten-
land is zo gewoon geworden dat we er niet meer bij stilstaan. Waar 
we ook zijn, we blijven bereikbaar. 

Onlangs was ik in Nijmeegs centrum bij een winkel waar men kan-
toorartikelen te koop aanbood. Er lagen ook wat pakken speciaal pa-
pier. Een pak met een honderdtal vellen nam ik mee. Het was een 
heel scherpe aanbieding. Mooi 90 grams speciaal papier, duidelijk 
bedoeld voor bijzondere toepassingen. Mét watermerk om het geheel 
nog meer cachet te geven. Het waren de laatste pakken die er lagen. 
Toevallig kwam ik enige weken later terug in die winkel. De aanbie-
ding lag er nog. Er was misschien een pak verkocht van de aanwezige 
voorraad! Verbaasd keek ik om me heen? Wat is hier gaande dacht ik. 
Ook de voorraad blocnotes was nog uitdrukkelijk aanwezig! 

Achteraf hoorde ik dat schrijven niet echt meer een nationale sport is. 
Zelfs persoonlijk geschreven Sinterklaasgedichten zijn zeldzaam ge-
worden. Alles doen we op de ‘e-manier’. MijnIdee, mijnwachtwoord, 
mijn login enzovoort. De pen komt er niet meer aan te pas. Schrijven 
is niet echt meer geliefd als hobby. Het toetsenbord neemt het mo-
nopolie over en overheerst onze ‘communicatie’. Behalve wanneer 
het serieus gaat om het uiten van onze echt persoonlijke gevoelens. 
De ‘kijkdichtheid’ en belangstellingsfactor is dan ook ineens enorm: 
Maar liefst 4 miljoen landgenoten kijken naar de wederwaardighe-
den van de boeren in het overbekende programma. Met zakken vol 
stroomden de brieven over boerderijtafel.

Schrijven heeft echter wel degelijk charme. Het is echt persoonlijk. 
En wie is daar nou niet voor? Wie ontvangt er nou niet graag veel 
brieven? Ieder mens is ijdel. Een mooie brief is met enige moeite 
toch goed te schrijven. Je maakt er anderen zeker blij mee. Iemand 
zei ooit: als ieder mens één ander mens blij maakt dan gaan we naar 
een mooie wereld. 

Dat is het geheim. Wie Schrijft die blijft....
Een op een. 
Wie niet waagt wie niet wint. 
Vincent Beijk
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‘Gratis2deKansje is een tweede kans voor de goederen en tweede kans voor de 
mensen. Tweede kans voor twee dingen.’ Dat zegt Eugènie Aartsen, Nijmegenaar 
van het jaar. Haar missie is om gezinnen met financiële problemen te helpen aan 
gratis huisraad, kleding en speelgoed.

Exact twee jaar geleden stond Gratis2deKansje voor het eerst in de Dukenburger en Mariken. De 
organisatie werkte toen vanuit de huiskamer van Eugènie in Malvert. 
‘Het eerste wat ik wil, is jullie bedanken’, zegt ze. ‘Bart Matthijssen heeft het allereerste stuk 
geschreven. De gemeente Nijmegen reageerde met “Dat kan toch niet uit huis. Laten we een oproep 
doen voor een ruimte.” Standvast Wonen reageerde daarop. Het kreeg een sneeuwbaleffect.’ 
Op 11 juli vorig jaar opende wethouder Renske Helmer een nieuw onderkomen in het voormalige 
huismeesterkantoor in de Valckenaer. ‘Sinds we in Lankforst zitten is het niet meer normaal’, ver-
volgt Eugènie. ‘Alles is verdriedubbeld: klanten, vrijwilligers, spullen.’
Op 2 januari werd Eugènie uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar: ‘Normaal kregen we zo’n 
tweeduizend spullen per week, nu per dag. We ontploffen! We hebben nu elf vrijwilligers, maar dat 
is te weinig. We hebben tijdelijk een garage van Talis. Die staat vol. We krijgen een twee keer zo 

EUGÈNIE AARTSEN: 
‘IK STOP PAS ALS IK ERBIJ NEERVAL’

grote ruimte met eigen kantoor in Meijhorst. 
Eind februari gaan we over. In Lankforst blijft 
opslag. We hebben nu bijeenkomsten voor 
eenzame mensen. Dinsdag en donderdag is er 
koffie drinken. Als we in Meijhorst zitten, is er 
elke woensdag CreaKANSJE. Mensen kunnen 
daar hun creatieve kant laten zien. Aanschuiven 
mag altijd, ook als je niet creatief bent.’

Organisaties
Er was al afstemming met de Voedselbank. 
Sinds Eugènie Nijmegenaar van het jaar is, we-
ten meer organisaties Gratis2deKansje te vin-
den: ‘Er kloppen verschillende crisiscentra aan. 
We zijn in gesprek met de stichting Leergeld. 
Die wil drieduizend klanten doorverwijzen. Zij 
vergoeden cultuur en sport. Aan goederen en 
kleding helpen zij ze niet. Dat doen wij wel.’

Herkennen
Er is sinds januari nog meer veranderd: ‘De 
mensen herkennen me op straat. Mensen reali-
seren zich nu wat ik doe. Ik krijg opeens veel te 
horen: “Wat goed dat je dat doet”.’
Hoe is het begonnen?
‘Ik ben erin gerold. Iemand vroeg me om te 
helpen. Ze vroeg om meidenkleren. Die heb ik 
gegeven. Toen vroeg ze om jongenskleding. Die 
had ik niet. Ik ben het aan anderen gaan vragen. 
Dat is uitgegroeid.’

Doorgaan
Eugènie doet dit werk bijna tien jaar. Hoe lang 
denkt ze door te gaan?
‘Ik stop pas als ik erbij neerval’, antwoordt ze. 
‘Als ik onrecht tegenkom dan kook ik. Ik vind het 
fijn dat er meer mensen zijn die voor een ander 
klaarstaan. We hebben een leuk team. Ik hoop dat 
het aanstekelijk werkt, dat anderen naar elkaar 
gaan kijken. Naar de buren kijken of er hulp 
nodig is. De saamhorigheid moet weer terug. Er is 
veel eenzaamheid. Mensen kijken niet meer naar 
elkaar. Iedereen is met zichzelf bezig. Begin eens 
met elkaar te groeten, zoals het vroeger was.’

Wensen
Eugènie heeft ook wensen voor haar organisa-
tie: ‘We hebben geen inkomsten. We zoeken 
sponsoren. We hopen op vervoer: een busje 
om de spullen op te halen en weg te brengen, 
bijvoorbeeld naar crisisgezinnen. Die slapen 
vaak op de kale vloer. We zoeken mensen die 
helpen uitsorteren en gastvrouwen en -man-
nen voor het koffiedrinken. Als je spullen wilt 
geven, denk dan: “Maak ik hier iemand blij 
mee?” Dus geen kapotte dingen.’

Tekst: René van Berlo     Foto: Jacqueline van den Boom

NIJMEGENAAR
VAN HET JAAR

Eugènie Aartsen
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��Waar ben je geboren?
  ’In het Radboudziekenhuis in Nijmegen.’

��Hoe vind je Nijmegen-Centrum?
   ’Heel leuk, er zijn veel winkels. En ik vind 

het leuk om de Grotestraat waar ik woon 
schoon te houden. Daarvoor heb ik pas ook 
een Kinderlintje van de gemeente gehad. 
Ik kreeg heel veel positieve reacties. En 
mijn hele schoolklas was bij de uitreiking 
op het gemeentehuis. Ik heb een dvd en 
veel foto’s ervan. Onze buurvrouw had me 
genomineerd.’

��Wanneer ben je met schoonmaken 
gestart?
‘Ik ben ongeveer drie jaar geleden met dat 
schoonmaken begonnen en heb nu een 
speciaal karretje, een veger, een grijper en 
een bladblazer. Mensen geven mij vaak 
complimenten. En soms krijg ik een paar 
euro.’

��Met wie woon je in huis?
   ’Toen ik 1 jaar oud was, ben ik bij mijn oma 

Jannette en opa Theo komen wonen. En 
we hebben onze hond Mila, een shih tzu. 
Ik heb ook nog een broertje en een halfzus, 
maar die wonen ergens anders. Ik had een 
beroemde overgrootvader: Graodus fan 
Nimwegen.’

��Wat vind je het leukst aan je opa en oma?
   ’Mijn opa is mijn beste vriend. Mijn oma 

kan heel lekkere gehaktballen maken. En ze 
betaalt als we gaan zwemmen.’

��Op welke school en in welke klas zit je?
   ’Ik zit op De Windroos, locatie Goffert, in 

groep 5-6. Ik houd van het speelplein en 
van de moeilijke werkjes die ik nu krijg. Dan 
gaat het om lezen bijvoorbeeld.’

 ��Heb je hobby’s?
   ‘Ik wandel met de hond langs de Waalkade. 

Ik vind vakantie vieren leuk, en spelen met 
mijn nichtje en neefje. Af en toe ga ik naar 
N.E.C.’

 ��Als je een dier zou zijn, wat zou je dan 
kiezen?

   ‘Ik zou een vogel willen zijn, dan kan ik 
vliegen naar Spanje. En over de oceaan 
naar Amerika. Ik kan heel veel landen zien 
onderweg.’

 ��Heb je ook hartsvrienden?
   ‘Ja, heel veel. Mijn beste vriend is Simon, 

ik speel vaak tikkertje met hem. Hij komt dit 
weekend en volgende week ga ik naar zijn 
verjaardagsfeestje.’

 ��Waar word je heel blij van?
   ‘Van veel geld, zeg een miljoen. Ik heb wel 

duizend euro bij elkaar gespaard ooit. En 
daar heb ik een PlayStation 4 van gekocht, 
met korting en een gratis spel. Ik heb nog 
wel wat geld over. Dat is nodig, want ik wil 
ook nog een iPhone 6S hebben. Ik word 
natuurlijk ook blij van een schone straat.’

OPGROEIEN IN 
NIJMEGEN-CENTRUM 

Julian (10)

Julian Emers

Julian maakt de straat schoon

��Waar word je boos of verdrietig van?
   ‘Soms heb ik ruzie met opa en oma.’

��Wat is je favoriete vakantieland?
   ‘Mag ik er twee noemen? Spanje en 

Amerika. En dan vooral Los Angeles. Ik heb 
op YouTube allemaal filmpjes gezien van 
die heel grote Amerikaanse auto’s die daar 
rijden.’

��Als je veel geld had, wat zou je daarmee 
willen doen?

   ‘Ik zou naar Amerika vliegen, en dan wel in 
de speciale luxe klasse, de business class.’ 

��Wat is je lievelingseten?
   ‘Gehaktballen, macaroni, kippensoep.’

��Wat wil je later worden?
   ‘Ik wil schoonmaken bij de DAR, maar 

dan als bijbaantje. Want ik wil ook bij de 
brandweer en ik wil meester worden. 
Ergens in Nijmegen op een school.’

��Wat is je grootste droom?
   ‘Dat ik een supersnelle Lamborghini en een 

villa met zwembad kan kopen. Met een 
garage voor mijn auto.’   

Tekst: Lucy Holl     Foto’s: Gerie Sandmann
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DE MELDKAMER 
KLOPPEND
HART VAN 112
Woensdag 30 november werd een delega-
tie van de stuurgroep HartslagNijmegen 
op het politiebureau in Nijmegen ontvan-
gen door Mac Honigh, lid van de directie 
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Samen met bestuurders van de Stichting 
AED Nijmegen waren wij uitgenodigd om 
een bezoek te brengen aan de meldkamer die 
gevestigd is in dit pand aan de Stieltjesstraat. 
De groep volgde Mac Honigh strikt, want hij 
opende met zijn pasje alle deuren. Bij bin-
nenkomst in de ruimte van de meldkamer 
leek het eerst een enorme chaos. Maar alles 
is goed onderverdeeld, te beginnen met de 
politie, dan een deel brandweer en een deel 
ambulance. Blauw, rood en geel in vakjargon. 
In het midden en verhoogd een centrale post, 
waardoor goed overzicht is op alle plekken. 
Bij calamiteiten voert de calamiteiten-coördi-
nator hier de centrale regie. De basisopstel-
ling van de groep ambulances bestaat uit 
twee zogenaamde tafels, bureaus omgeven 
met zes computerschermen. Daarnaast is er 
nog een tafel voor het niet-spoedeisende ver-
voer van patiënten overdag naar en tussen 
ziekenhuizen, woonhuis en zorginstellingen.

MELDINGEN AANNEMEN
De centraliste, vooraan op de foto, neemt de 
melding aan (aanname-centralist). Indien no-
dig schuift ze deze digitaal naar haar collega 

(uitgifte-centralist) die een ambulance aan 
gaat sturen. De aanname-centralist kan dan 
het gesprek met de melder op gang houden. 
Er wordt een duidelijk protocol met vragen ge-
volgd, een soort triage. Aan de hand hiervan 
wordt bepaald of het een A1- of A2-melding 
moet zijn (A1 is spoed, met sirenes, A2 bete-
kent zo snel mogelijk, maar zonder sirenes) 
en of er gereanimeerd moet worden. Bij een 
reanimatie wordt met het aanvinken op een 
van de schermen dan direct HartslagNu inge-
schakeld. Het systeem roept automatisch de 
burgerhulpverleners op. De centraliste kan 
en zal dan ook de melder/hulpverlener blij-
ven assisteren bij de reanimatie. Er komen 
75.000 telefoontjes binnen op jaarbasis, die 
resulteren in 36.000 ritten, waarvan de helft 
spoedritten zijn. Een A1-rit moet binnen 15 
minuten ter plekke zijn. Het geautomatiseer-
de systeem helpt daarbij en zorgt ervoor dat 
de snelst beschikbare ambulance het eerst 
aangestuurd wordt. Veel ambulances zijn 
namelijk onderweg. Er worden in het grote 
gebied van Gelderland-Zuid regelmatig am-
bulances naar andere posities gebracht om 
deze ‘binnen 15 minuten’-dekking te kunnen 
realiseren. 

Tekst: Stuurgroep HartslagNijmegen

Foto meldkamer: Peter Saras

Foto politiebureau: Michiel Verbeek

Politiebureau

Meldkamer

Helden
Ik zit met haar op schoot. Ze is denk ik 2 jaar, iets ouder dan 

mijn kleindochter. Ze brabbelt en heeft en boekje in de hand. 

Het moet wel haar favoriete boekje zijn, want het is behoorlijk 

gehavend. 

Vol enthousiasme slaat ze een blad open en ik zie dat ze dieren 

aanwijst en deze benoemt. ‘Goed zo’, zeg ik. Trots kijkt ze me 

aan. Blij met een klein compliment. Ze ruikt een beetje, maar 

niet zoals een kindje zou moeten ruiken. Geen Zwitsal, maar 

een of ander zurig luchtje. De luier voelt zwaar. Mijn collega 

komt naar me toe. Hij heeft een koekje gevonden en daar is ze 

heel blij mee. 

Ik kijk om me heen. De salontafel staat scheef en er liggen een 

paar stoelen omver. De asbakken zijn vol en de lege blikken 

bier liggen overal. Het keukentje is vies. Twee vuilniszakken 

staan halfopen naast de bak. Het aanrecht ligt vol met afwas. 

Het ruikt naar afval, verschraald bier en peuken. Door een 

open deur zie ik de slaapkamer. Rommelig en zo te zien mag 

het beddengoed wel eens gewassen worden. Op de stoel 

een enorme stapel kleding. De deur van de kledingkast hangt 

scheef. 

De buren hebben de politie gebeld. Buurvrouw liep gillend in 

de tuin. Ze droeg een nachtgewaad en was zichtbaar dronken. 

Dat zij zich dit aandeed was niet de reden dat ze de politie 

gebeld had, nee. Ze maakten zich zorgen om het kleine buur-

meisje. Gelukkig belde ze de politie. Op tijd of te laat, daar 

gaat het hier niet om. 

Moeders ontnuchtert in de cel en daarna komt de GGZ. Ik 

weet wat ze meegemaakt heeft en begrijp het wel. Ze is on-

danks dit alles op de goede weg. Het was nog veel erger. De 

dipjes worden minder, maar zijn steeds van enorme impact. 

De oppas is onderweg. De laatste keer heeft ze met haar vrien-

din ook twee dagen op de kleine gepast. Het huis opgeknapt, 

de was gedaan. Daar is ze al. Het kleine meisje huppelt blij 

naar de deur en wordt geknuffeld door de oppas. Aan liefde 

geen gebrek. Onbevangen kijkt ze om zich heen. Blij en onbe-

kommerd groeit ze op. 

Wat ben ik blij met alle mensen die helpen. HELDEN zijn 

het, de buurvrouw, de oppas, de zorgverleners. Samen 

gaan ze het redden. Samen met moeder. 

William Nijland,  Wijkagent Nijmegen-Centrum

E-mail: william.nijland@politie.nl

Twitter: @wijkagt_william

William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)
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Kronenburgerpark
‘Panta rhei’ behalve wij

Als u, beste lezer, eens gaat staan op 
een hoog punt in het Kronenburgerpark, 
bijvoorbeeld bij die oude lantaarnpaal 
in de buurt van de leeuw, en u kijkt 360 
graden in de rondte, wat ziet u dan?
Misschien weet u nog welk beeld u tien 
jaar geleden kreeg. Nu, ziet u aan de 
noordkant dat enorme appartementen-
gebouw De Lunet, dat staat aan de Han-
delskade. Naar rechts draaiend komt de 
Hessenberg in uw gezichtsveld, vervol-
gens de hoge gebouwen aan Plein 1944. 

Verder kijkend richting station prikt De 
Nimbus bijna de wolken in. Daar tussen-
in zal binnen een paar jaar ook nog een 
hoog complex verschijnen op de plek 
van Metterswane. 

Kortom, de contouren zijn volledig ver-
anderd. De oude torens in het park zijn 
nu veel minder prominent. Maar ze staan 
er al eeuwen en zijn zeer het te bezoeken 
waard. Net zoals het hele Kronenburger-
park met prachtige bomen, vijvers én de 
dieren.
Door de toename van het aantal bewo-
ners rond het park zal de druk op het 
park steeds groter worden. 

Wij, de Stichting Vrienden Kronenbur-
ger-park, zullen met onze dieren in de 
weide, vijver en volière, een blijvend 
rustpunt zijn voor al die bezoekers. Onze 
stichting bestaat 25 jaar in 2018. Wij blij-
ven ons beijveren de bezoekers ontspan-
ning te bieden en enige educatie voor de 
kinderen. Wij genieten van de opa’s en 
oma’s en ouders met hun kleinkinderen 
en kinderen. Van de steeds geïnteresseer-
de mensen.
In de aanloop naar 2018 hebben wij ook 
uw enthousiasme en support nodig. 
Ónze ‘contouren’ zullen stabiel blijven. 

Tekst: Joke van Onna    Foto: Gerie Sandmann

feb 2017
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In navolging van andere grote steden kun-
nen kattenliefhebbers binnenkort ook in 
Nijmegen koffie drinken met een kat op 
schoot. Ondernemer Sanne Versteeg (33) start 
op 1 februari een crowdfundingcampagne op
www.voorjebuurt.nl/kattencafebalthazar. 
Als het doelbedrag wordt opgehaald, opent 
kattencafé Balthazar dit voorjaar zijn deuren 
in de Van Welderenstraat. 

Wat is een kattencafé?
Een kattencafé is een huiskamercafé waar 
katten wonen en waar de bezoekers van hun 
aanwezigheid genieten. Kattenliefhebbers en 
mensen die zelf geen kat kunnen houden, kun-
nen in het café met ze knuffelen en spelen. De 
katten krijgen in het café het veilige thuis dat 
ze verdienen. 
Het concept is vanuit Azië over komen waai-
en naar Amerika en Europa. In 2015 opende 
in Amsterdam het eerste Nederlandse kat-
tencafé en sindsdien zijn er in onder andere 
Rotterdam, Den Haag en Groningen kattenca-
fés gekomen. Nu is het tijd voor Nijmegen. 
 
Het café
In huiskamersfeer kun je met vrienden bijklet-
sen, werken of een krantje lezen. Er komen ac-
tiviteiten zoals een kindermiddag en creatieve 

Sanne Versteeg

workshops, alles in gezelschap van de katten. 
Hoewel kattencafé Balthazar wordt opgericht 
voor katten en kattenliefhebbers, ligt de aan-
dacht ook bij lekker eten en drinken. Naast een 
kop goede koffie of een bijzondere thee, ser-
veren we huisgemaakte taartjes, biologische 
soep en brood van Streekbakker Jorrit. 
 
De katten
Het café biedt ruimte voor vijf tot acht katten. 
Stichting Het Wijze Weeskitten helpt met de 
selectie. Alleen de katten die gelukkig worden 
van veel aandacht en knuffels, worden ge-
plaatst. Het welzijn van de katten staat immers 
voorop. 
Het is niet de bedoeling om zelf een kat mee 
te nemen en de katten zijn ook niet ter adoptie 
beschikbaar. Ze komen permanent in het café 
te wonen.

Elkander 
Een goede vriend die jongeren met een beper-
king begeleidt, vertelde me dat een van zijn pu-
pillen hem vroeg om mee te doen met de oude-
jaarstrekking van de Staatsloterij. Om het men-
selijke leed in de wereld te verzachten. ‘Wat als 
we dan niet winnen?’, had hij gevraagd. De jon-
geman had geantwoord: ‘Dan hebben wij elkaar 
nog!’ Elkaar.

Het middeleeuwse Nederlandse woord elkaar is 
een ander woord voor elkander, wat een samen-
trekking is van twee woorden: elk en ander. Het 
is een woord dat de verbinding tussen twee indi-
viduen uitdrukt. Tussen het ene individu en mis-
schien wel om het even elk of welk ander mens. 
Met dit woord elkaar in mijn hoofd, fietste ik 
door de voor het Feest van Licht versierde stad, 
naar de Stevenskerk. Onderweg zag ik naast de 
duizenden lichtjes veel ander schoons. Twee ge-
liefden, een donker getinte jongen en een blank 
meisje, die elkaar omhelzend een selfie maakten: 
ze legden de glimlach op de twee gezichten vast 
als getuige van het geluk van de eeuwige liefde.
Verderop werd een oudere man in een rolstoel 
door een kleindochter geduwd. Ze passeerden 
een onvermoeid vriendelijke verkoper van een 
straatkrant die hen vrolijk groette…
Eenmaal in de Stevenskerk trof ik een bont ge-
zelschap. Soet & Hertig bracht Nijmegenaren 

met diverse leeftijden en achtergronden bij el-
kaar om met elkaar het bijzondere jaar van Wij 
zijn Nijmegen af te sluiten. Er werd geproefd en 
gedeeld, met iedereen. Met de burgemeester die 
aan een tafel zat, waar iedereen bij aan kon schui-
ven, met een jonge Syrische vrouw die pas sinds 
een paar maanden hier is. Wij zijn Nijmegen. Met 
elkaar vormen we de stad.
Wat was ik blij toen ik las dat het stadsbestuur 
besloten heeft Nijmegen uit de ivoren toren van 
de slogan Altijd Nijmegen te bevrijden. Wij zijn 
Nijmegen is datgene wat ons bindt. Wat ons helpt 
elkaar te vinden. En wat ons ook kan helpen het 
menselijk leed te verzachten. Want als je elkaar 
kent en het gevoel hebt samen te staan, kun je de 
wereld een beetje mooier maken.
Ik hoop dat het jaar 2017 voor onze prachti-
ge stad en de wereld om de Waalstad heen 
een wij-jaar van vrede en harmonie wordt.   
Qader Shafiq

Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

Waarom crowdfunding?
Een kattencafé vraagt om extra investeringen 
en aanpassingen, zoals een hygiënische, kat-
vrije keuken en koffiehoek, een privévertrek 
voor de katten en diverse klimroutes en katten-
spulletjes. 
Inmiddels is er een geschikt pand gevonden 
in de Van Welderenstraat in de binnenstad van 
Nijmegen. Als het vooraf vastgestelde doelbe-
drag wordt gehaald, kan kattencafé Balthazar in 
het voorjaar de deuren openen. 
Iedereen die binnenkort koffie wil drinken met 
een kat op schoot, kan de campagne steunen 
op www.voorjebuurt.nl/katttencafebalthazar  
 
www.kattencafebalthazar.nl 
ww.facebook.com/kattencafebalthazar
info@kattencafebalthazar.nl

Tekst:  Sanne Versteeg    Foto’s: Kattencafé Balthazar

CROWDFUNDING 
VAN START 
VOOR KATTENCAFÉ 
IN NIJMEGEN
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‘Ik vind het heerlijk om hier m’n vak te kunnen uitoefenen.’ 
Dat zegt Maurice Janssen, samen met Rudi Collignon eige-
naar van Café Daen.

Op de Grote Markt, rechts van de Kerkboog, in de mooiste gevelrij van 
Nijmegen is Café Daen. Buiten en binnen is te zien dat het is samen-
gesteld uit twee smalle, oude panden. Als je naar binnen gaat, betreed 
je een van de oudste nog bestaande panden van Nijmegen.

Sinds negen jaar zijn Maurice en Rudi de eigenaren van Café 
Daen. Ze werken er ook. Hoe is het zo gekomen?
‘Rudi en ik kennen elkaar ongeveer 25 jaar’, vertelt Maurice. ‘We 
werkten beiden voor Diane Hendriks. Zij bezat drie café, onder andere 
Stretto in de Molenstraat. We werkten daar allebei.
22 jaar geleden kocht Diane restaurant de Laeckenhal op de Grote 
Markt. Ik werd er bedrijfsleider. Rudi was dat in Stretto.  We wilden 
voor onszelf beginnen. We kochten Café Daen. Stretto was part of 
the deal. Stretto werd snel weer verkocht. Hier gingen we verder in 

een pachtconstructie. Ongeveer negen jaar geleden hebben we het 
gekocht. En toen begon de crisis! We hebben onze ziel en zaligheid 
erin gestopt. We zijn blijven investeren. Eerst verkochten we bier. Om 
te eten hadden we alleen twee soorten tosti’s. Het is nu een combi-
natie eten en drinken. We hebben zestig speciaalbieren, zowel tap als 
flesjes. In onze bovenzaal zijn feestjes. Hier beginnen stadswandelin-
gen. Er komen toeristen en studenten. Tijdens de Vierdaagse zakken 
de mensen tot 3 uur ‘s nachts door. ‘s Morgens om 11 uur zijn hier 
andere mensen voor koffie en gebak. Het is altijd anders! Dat maakt 
het bedrijf leuk en interessant. ‘

Waar komt de naam Daen vandaan?
Maurice: ‘We wilden een korte, pakkende naam, vandaar Café Daen. 
De ae vind je terug in d’Oude Laeckenhal.’

Er is veel horeca op de Grote Markt. Wat onderscheidt Café Daen 
van de andere bedrijven?
‘Wij hebben een echte avond-/caféfunctie’, antwoordt Rudi. ‘Ons 
onderscheid is de diversiteit: eten, lunchen, zaaltje, borreltje. We zijn 
waarschijnlijk de enige in Nijmegen.’
‘Vaak wordt het een eetcafé’, vult Maurice. ‘Maar Daen moet geen 
eetcafé zijn. Daen is een bruin café waar je een hapje kunt eten.’

‘Ik ben verknocht geraakt aan de Grote Markt’, vertelt Maurice. ‘Het 
is een  uniek pand. Het zit vol verhalen. Natuurlijk over de Laeckenhal 
waar witte lakens maken mensen blauwe handen bezorgde. 
Twee jaar geleden was er een Amerikaan. In de oorlog heeft hij drie 
dagen in een hoekje bij de huidige bar gelegen als scherpschutter. 
Waar nu de Hema staat, schoot hij een Duitser door zijn hoofd. Hij was 
nog steeds geëmotioneerd.’ 

Tekst: René van Berlo    Foto’s 2017: Gerie Sandmann

DAEN
IS EEN BRUIN CAFÉ  
WAAR JE EEN HAPJE KUNT ETEN’

Maurice Janssen en Rudi Collignon Voorgevel Café Daen

‘
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BEKNOPTE GESCHIEDENIS
De oude binnenstad van Nijmegen is een 
aaneengroeiing van twee kernen, namelijk 
die van de huidige Commanderie van St. Jan 
en de palts (burcht) op het Valkhof. Vanaf de 
11e eeuw groeide dit gedeelte langzaam aan 
elkaar. Ook de St. Stevenskerk speelde een 
rol. Deze kerk is aan het begin niet te verge-
lijken met die van nu. Eeuwen bouwen heeft 
de oorspronkelijke vorm en hoogte doen ver-
dwijnen en hebben geresulteerd in de grote 
kerk die er nu staat. De heuvel waarop de 
Grote Markt en St. Stevenskerk liggen staat 
bekend als de Hundisburg. 

De middeleeuwse stad had een groot kruis als 
stratenplan met daartussen nog meer straten, 
kleine gasjes en paadjes die de heuvel op naar 
boven liepen. Het grote kruis is op de stads-
plattegrond van nu nog terug zien. De kruising 
Grotestraat, Grote Markt, Burchtstraat en 
Broerstraat was het absolute middelpunt. 

De Grote Markt zelf is een van de vele markten 
die Nijmegen rijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de Vismarkt, Eiermarkt en Korenmarkt. 
Vaak zegt de huidige naam hetgeen dat er 
vroeger verhandeld werd. Het plein had vroe-
ger een driehoekige vorm. Doordat de Waagh 
er in 1612 werd gebouwd is dit minder makke-
lijk terug te zien. Denk echter de Waagh weg 
en je hebt de driehoek weer terug. 

In de middeleeuwen was de stad voor een groot 
deel afhankelijk van de Waal. Deze levensader 
zorgde voor handel en vervoer. De gunstige lig-
ging aan de rivier zorgde ervoor dat er in de 13e 
en 14e eeuw lucratieve lakenhandel ontstond. 
Deze ging waarschijnlijk alweer langzaam rond 
de 15e eeuw ten onder. Desalniettemin was het 
weven van laken een specialiteit van Nijmegen 
en was men bekend in de hele Nederrijnse regio. 

LAECKENHAL
Al vroeg in de 14e eeuw was het belangrijkste 
gebouw de Laeckenhal of het Gewandhuis. 
Aangezien door de latere bebouwing de hoofd-
kerk (St. Stevenskerk) wel bereikbaar moest blij-
ven, heeft men er in de 16e eeuw een poort in ge-
maakt. Het bovengedeelte van de poort dateert 
qua stijl en stenen van honderd jaar later. In de 
poort kun je de steunbalken van de vroegere vloer 
van de hal op de eerste verdieping nog zien zitten!

Het pand zelf liep eigenlijk vanaf de huidige 
Maoz-zaak tot en met het pandje naast Café 

Daen. Het bestond uit twee verdiepingen. Hij 
is voor het eerst genoemd in een stadreke-
ning in 1382. De eerste verdieping werd ge-
bruikt om daadwerkelijk het laken te weven 
en te verven. De hal was in vakken verdeeld. 
Lakenhandelaren konden deze huren. 

De ruimte op de eerste verdieping werd ook 
nog voor een andere reden gebruikt, namelijk 
om te feesten. Het was zo’n grote ruimte dat 
er diverse feesten en partijen werden gege-
ven. Zo danste in 1422 Jacoba van Beieren 
(eerst Franse kroonprinses, maar na het overlij-
den van haar man en vader gravin van Holland) 
ongeveer in het bovenzaaltje van Café Daen. 
Het benedengedeelte, vaak aan de voorkant 
open,  van de Laeckenhal werd door diverse 
handelaren en handwerklieden gebruikt. 

Na het verval van de textielnijverheid werd 
ook de hal opgesplitst. De handelslieden die 
er voorheen beneden werkten, konden er hun 
bedrijven in vestigen en het langzaam naar bo-
ven uitbouwen. De grijze natuurstenen gevels 
van Café Daen zijn waarschijnlijk nog origineel. 
Aan de achterkant laten de muren en de ste-
nen hun geschiedenis zien. Aan het pand is 
aardig wat geklust gezien de diverse steen-
soorten en dichtgemetselde ramen. 

Ook de poort is niet meer origineel. Met het 
maken van de doorgang werd rond 1542 be-
gonnen. De topgevel is wederom van later. De 
huidige poort en zijn aangezicht zijn rond 1885 
voor het laatst grondig gewijzigd. 

PANDEN DAEN
De panden waarin nu Café Daen is, zijn op veel 
oude tekeningen en foto’s te zien. Halverwege 
de 18e eeuw vormde het linker pand van Daen 
qua vormgeving één geheel met pand er links 
naast. Het rechter deel zag er anders uit. Alle 
panden hadden trapgevels. Een eeuw later was 
het rechter pand zijn trapgevel kwijt. De twee 
linkerpanden hadden elk een eigen vorm. In de 
panden van Daen zaten hotels: in 1885 Hotel de 
Koophandel en Burger Hotel, in 1931 Hotel Café 
Witjes en Hotel Café de Kroon. In 1932/1933 
was er een grote verbouwing. De beide panden 
kregen het uiterlijk dat ze nog steeds hebben, 
dus met trapgevels dezelfde raampartijen. In 
1940 zat hier Hotel Café Restaurant In d’Oude 
Laeckenhal. In 1995 werd het Café Daen. In al 
die eeuwen zijn de natuurstenen gevels van de 
begane grond gelijk gebleven.  

Tekst: Sjel Jansen en René van Berlo
Oude illustraties: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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De allereerste elektrische straatverlichting 
van Nederland stond in Nijmegen. In de 
zomer van 1886 vonden proeven plaats met 
zes lampen: vier op de Waalkade, een op het 
Valkhof en een op het Kelfkensbos. 

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant schreef op donderdag 1 juli 1886:

Gisteren avond had eene aanvankelijk wel 
geslaagde proefneming plaats met onze nieuwe 
electrische verlichting, daargesteld door den 
heer W. B. Smit te Slikkerveer.
De Waalkade was van de gierbrug tot aan den 
Lindenberg met vier groote ballons werkelijk 
schitterend verlicht en verrassend schoon was 
het gezicht dat men zoowel op de kade als op de 
rivier had. Ook op het Kelfkenschbos en op het 
Valkhof deed het electrisch licht een buitenge-
woon goed effect. Vele wandelaars waren op de 
been om de proefneming bij te wonen en menig 
woord van lof werd gehoord voor ons gemeen-
tebestuur, dat ook op dit punt onze stad weder 
bij veel grootere plaatsen doet voorgaan, daar 
van Mannheim tot Rotterdam Nijmegen de eer-

ste stad is, waar de kade electrisch verlicht is.
Heden avond wordt, naar wij vernemen, de 
proefneming herhaald.

Op zaterdag 3 juli stond in dezelfde krant:

Nog eenige dagen zal elken avond worden 
voortgegaan met de beproeving van de 
electrische verlichting, terwijl daarna later de 
plaatsing der ballons voor goed vastgesteld 
wordt en de geregelde verlichting zal begin-
nen. Het licht, hoe helder en sterk ook, is nog 
niet geheel constant, welk bezwaar men echter 
spoedig hoopt te overwinnen.
Morgen avond zullen de bezoekers van het 
Valkhof bij het eerste Zomer-Concert van de 
Nijmeegsche Schutterijmuziek over het effect 
kunnen oordelen, dat het electrisch licht op 
onze fraaie wandelplaats maakt, ook te zamen 
met het gas, dat als gewoonlijk zal worden 
ontstoken. Daar het waarschijnlijk is dat het 
Valkhof nog niet zoo heel spoedig bij elke 
gelegenheid electrisch verlicht zal zijn, zal 
het Concert morgen avond zeker zeer druk 
bezocht worden.

VERGETEN VERLEDEN

Waalkade met booglamp van Smit, omstreeks 1900 

En druk was het. Daarna zwijgt de krant over 
deze nieuwe verlichting tot zaterdag 26 februari 
1887. Dan publiceert de Provinciale Geldersche 
en Nijmeegsche Courant een achtergrondver-
haal:

Omtrent de electrische straatverlichting te 
Nijmegen meldt het weekblad de Ingenieur het 
volgende:
Nadat vóór eenige jaren langs de Waalkade te 
Nijmegen de rijzen strekdam was gelegd en 
het terrein daarachter was aangeplempt, werd 
uit den aard der zaak de behoefte gevoeld, dit 
terrein behoorlijk te verlichten. De verzakking 
in het pas aangeplempte terrein maakte het 
leggen van gasbuizen bezwaarlijk; verlichting 
met olielampen, een tijdlang beproefd, bleek 
geheel onvoldoende te zijn, zoodat de gemeen-
telijke commissie voor de gasfabriek en de 
waterleiding in 1885 besloot tot verlichting van 
dat gedeelte der stad met electrische lampen. De 
opstelling en levering werden opgedragen aan 
de firma Willem Smit & Co. te Slikkerveer.
Voor het bovengenoemde terrein bestond 
behoefte aan vier lampen; men besloot echter 
reeds dadelijk tot het opstellen van nog twee 
bovendien: één op het Valkhof en één op het 
Kelfkensbosch. Definitief werd bepaald, dat er 
in het geheel tien lampen zouden zijn, zoodat 
hierop de geheele inrichting zou worden 
berekend. De vier lampen, die nog niet onmid-
dellijk noodig waren, werden op verschillende 
punten van den omtrek der stad gesteld: enkele 
definitief, andere tijdelijk, met de bedoeling om 
aan deze tijdelijke eene definitieve standplaats 
aan te wijzen zoodra de geheele inrichting was 
opgeleverd en het blijken zou, dat zij geregeld 
en goed werkte.
De stoommachine en de dynamo zijn opgesteld 
in gebouw der gemeente-waterleiding; de stoom 
wordt geleverd door de bij deze behoorende 
ketels. Daar het personeel van de waterleiding 
tevens belast is met het drijven der machine, 
wordt op deze wijze eene niet onbelangrijke 
bezuiniging verkregen. De machine maakt 295 
toeren in de minuut, de dynamo 800. Zij geeft 
eene electrische kracht van 600 volts (zijnde 50 
voor elke lamp, 50 voor den kabel en 50 als ze-
kerheid) en eene stroomsterkte van 20 ampères. 

Eerste elektrische straatverlichting
Nijmegen heeft Nederlandse primeur
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Zij is ingericht volgens het systeem der firma 
Smit en heeft met het stelsel van Siemens veel 
overeenkomst. De kabel ligt om de geheele stad 
heen. Hij bestaat uit 12 ineengevlochten ko-
perdraden, elk dik 3 millimeter, omgeven door 
India-rubber. Daaromheen is een koker van lood 
en om dezen getaande hennep.
De lampen zijn booglampen; zij zijn omgeven 
met omvlochten ballons van doorschijnend wit 
glas, middellijn 50 centimeter. Elke lamp heeft 
eene lichtsterkte van 2000 standaardkaarsen, 
gemeten zonder ballon, onder een hoek van 
45o naar beneden. Zij zijn gesteld op palen van 
geslagen ijzer; de hoogte van de middelpunt 
van den ballon boven het terrein is 7 meter. 
Deze palen zijn draaibaar gemaakt om een punt, 
liggende 2 meter boven terreinhoogte, zoodat de 
lamp kan gebracht worden onder het bereik van 
een persoon, die op den grond staat.
De geheele aanleg kost ongeveer ƒ 10,000. De 
lampen, zonder tuimelpalen of stroomafsluiters, 
kosten ƒ 155 per stuk, de kabel ƒ 1.25 per meter.
De inrichting werd in het voorjaar van 1886 
opgesteld. In den zomer was het licht nog niet 
geheel constant. Dit had zijne oorzaak in de 
constructie der lampen, die dan ook in het najaar 
werd gewijzigd. Het licht is thans over het 
geheel genomen goed; de definitieve oplevering 
van het werk heeft echter nog niet plaats gehad. 
De aan het werk gestelde eisch is, dat de tien 
lampen gedurende vier achtereenvolgende we-
ken gelijktijdig en zonder stoornis met een licht, 
in regelmatigheid gelijk aan dat van de beste 
buitenlandsche firma’s, zullen branden. Daarna 
is de goede werking der toestellen nog geduren-
de 18 maanden gegarandeerd.
De lampen branden van de schemering tot 11 
uur. Elke 4 of 5 dagen moeten zij worden afge-
nomen en schoongemaakt. Voor elke lamp is 
noodig 0,5 M. koolspits per dag; deze koolspit-
sen kosten ƒ 0,75 per meter.
De stoomketels van de waterleiding behoeven 
voor de exploitatie van het electrisch licht 60 
KG. steenkolen per uur. Voor de machines is 
noodig een liter machine-olie per uur. Verder 
het noodige poetskatoen, olie en vet. De kosten 
van toezicht en drijven der machine worden niet 
afzonderlijk berekend, omdat, gelijk gezegd, 
dit werk verricht wordt door het personeel der 
waterleiding. Voor het inzetten der koolspitsen 
in de lampen zijn elken dag 2 man gedurende 3 
uren noodig.

Jarenlang hebben olielampen, gaslampen en 
elektrische verlichting samen het straatbeeld 
bepaald. Uiteindelijk won elektriciteit. 

Samenstelling: René van Berlo

Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen, N.J. Boon, 

Archief Brush HMA Ridderkerk, Wilhelm Ivens,   

Jan Brinkhoff

Het was eind 19de eeuw geen uitgemaakte 
zaak dat elektrisch licht zou winnen. Dat 
blijkt onder meer uit een bericht in De 
Gelderlander van donderdag 7 juni 1888.

Gister avond had op het Keizer Karelplein, 
waar eene groote menigte verzameld was, de 
aangekondigde proefneming plaats met het 
nieuwste verlichting-systeem: het Wellslicht.
Tot het ontsteken van het licht werden een 
tien tot vijftien minuten vereischt,
Toen verspreidde de bestendige vlam een 
licht, waarbij men zelfs op honderd meter 
afstand zeer goed gedrukte letters lezen kan, 
de intensiteit van het licht staat dan ook 
gelijk met 3000 normaal kaarsen. Door den 
helderen witten gloed, het meest met dien 
van electrisch licht overeenkomend, werd het 
terrein beschenen als bij dag en werden de 
groepen menschen, die zich in den omtrek 
bewogen, duidelijk en scherp geteekend.
Algemeen werd de helderheid en doelma-
tigheid van het Wellslicht erkend, dat ook 
om de eenvoudigheid der bereiding en de 
zekerheid, dat er geen storing ontstaan kan, 
zeer aanbevelingswaardig is.
Om eene nauwkeurige beschrijving van de 
inrichting der machine te geven zouden wij 
in technische bijzonderheden moeten treden; 
wij bepalen ons tot de mededeeling, dat de 
vlam gevoed wordt door petroleum in gas-
vormigen toestand.
De grondstof is dus niet kostbaar en, wegens 
de eenvoudige samenstelling, kan ook de toe-
stel zelf en het onderhoud ervan geen hooge 
uitgaven vorderen. De hoofdzaak echter is de 
lichtkracht en die werd gisteravond schitt
rend bewezen.

Keizer Karelplein gezien vanuit de 
Vereeniging met elektrische booglamp 
van Smit, omstreeks 1900

Lampen op de Waalkade, links oprit naar de 
pont, 1900

Proefopstelling booglamp bij de fabriek van 
Smit in Slikkerveer rond maart 1886

Concert in het Valkhofpark. Rechts naast de lin-
ker boom de booglamp van Willem Smit, 1887

De Barbarossa-ruïne of St. Maartenskapel met 
definitieve booglamp van Smit, 1895 
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450 jaar Knotsenburg

Prins Bart I
Op weg naar mijn afspraak met Bart van de Berg zie ik hem, aankomend op de Grote 
Markt, al weer driftig in de weer om de plek te inspecteren, waar zijn Marikenpaleis met 
carnaval zal verschijnen. Intussen leggen zijn vrouw, schoonmoeder en leden van zijn me-
dewerkersteam de laatste hand aan de grandioze verbouwing van de Derde Kamer. ‘Loop 
maar naar binnen hoor’, roept hij. ‘Ik kom er zo aan.’ 

In zijn café is er alles aan gedaan om er een warme en een Grote Markt waardige uitstraling aan 
te geven. De dames zijn aan het soppen. De metamorfose is weergaloos. Mooie steentjesbogen, 
leuke industriële lampen, fraaie teksten en logo’s verwijzend naar NEC en carnaval op de muren 
en uitnodigende banken erlangs. Gezellig, maar nog niet klaar om er tussen de emmers te gaan 
interviewen. Dus tijgen wij naar de buren. Onder het genot van een bakkie troost steken we van 
wal. 

Horecaman
De 46-jarige Bart is een echte horecaman. Het zit in de genen van moeders kant, wier ouders 
jaren geleden de Lisabar aan de Smetiusstraat runden, later getransformeerd in Joy en nu nog 
steeds een café. De Lisabar was een vermaarde dancing, waar opa en oma de tent runden. Er 
bestaan nog carnavalsfoto’s waar de kleine Bart als boerke op klompjes in zijn boerenkieltje 
de eerste schreden zet op het carnavalspad bij café Groenewoud. Saillant detail is daarbij dat 
de eerste afspraak van de prins in spe met het SOCN plaats heeft in datzelfde café. De cirkel 
is dan rond. Na zijn middelbare schooltijd heeft Bart een bijbaan bij Magnifique aan het Plein 
1944. Dat bijbaantje wordt alras de hoofdbaan tot hij de kans krijgt om de Derde Kamer aan de 
Grote Markt over te nemen van Bert en Hetty. Een gouden kans die met hard werken al vijftien 
jaar zijn vruchten afwerpt. Bart heeft samen met zijn vrouw Lobke altijd de nek uitgestoken om 
van de Grote Markt de place to be te maken, met de steun van andere ondernemers. Met de 
Vierdaagse was hij meermaals mede-exploitant van het feestplein. Hij organiseerde er talloze 
festiviteiten. Zijn café is met EK en WK het oranje-festijn bij uitstek, waar je de voetbalkoorts tot 

grote hoogten voelt stijgen. Voetballen kan je 
daar trouwens altijd kijken, want de wedstrij-
den die belangrijk zijn, worden daar live ver-
toond, met als hoogtepunt natuurlijk die van 
NEC. Het ultieme feest is echter carnaval in 
het Marikenpaleis. Wat door veel mensen 
wordt vergeten, is dat dit na de Vierdaagse het 
grootste evenement van de stad is. Nijmegen 
is geen Maastricht en geen Den Bosch, maar 
het gaat in Knotsenburg dan ook niet om de 
kwantiteit, maar om de kwaliteit, aldus Bart.

Geschiedenis
Dit jaar wordt 450 jaar Knotsenburg gevierd. 
Het thema is dan ook geschiedenis. Omdat 
veel lezers van Mariken wellicht geen carna-
valisten zijn even een kort geschiedenisles-
je. Knotsenburg is sinds 1968 de naam van 
Nijmegen tijdens het carnaval. De naam is 
afkomstig van de Knotsendragers, een groep 
rebellen die zich in 1566 actief bemoeiden met 
de godsdiensttwisten. Deze rebellen (ook toen 
was Nijmegen al een activistenstad) vierden 
hun successen met Knotsendragersfeesten. 
Bewoners uit Lent ergerden zich dood aan 
deze Knotsendragers en verweerden zich zelfs 
met een schans die is opgetrokken in 1558 om 
de Nijmegenaren te plagen. De schans werd in 
1590 omgebouwd tot een heus fort genaamd: 
Knodsenburg.

SOCN
1966 is het jaar dat de Stichting Openbaar 
Carnaval Nijmegen, kortweg SOCN, wordt 
opgericht. Deze stichting is gebaseerd op een 
samenwerkingsverband tussen verenigingen 
in Knotsenburg en doopt in 1969 ‘Nijmegen’ 

Dit jaar wordt 450 jaar Knotsenburg gevierd.
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tijdens het carnaval om in ‘Knotsenburg’. De 
stichting ontwikkelt, faciliteert en stimuleert 
de viering van het openbaar carnaval en pro-
beert daarbij een brede doelgroep te bereiken. 
Zij draagt het maatschappelijke en culturele 
karakter van het carnaval uit in samenwerking 
met gemeente, horeca, verenigingen, dwei-
lorkesten en andere belangengroeperingen. 
Daarbij is zij verantwoordelijk voor het benoe-
men van het Prinsenkabinet en een groot aan-
tal activiteiten. Ook wordt daar het centrale 
motto uitgebroed, wat dit jaar dus ‘historie’ is. 

Oorsprong
Van oorsprong komt de naam waarschijnlijk 
van het Italiaanse Carne levare, wat ruwweg 
betekent het wegnemen van vlees. Het begon 
dus met een eetfestijn, omdat dit de laatste 
mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor 
de vastentijd, waarin men zich beperkte tot 
het minimaal noodzakelijke. De vastentijd is de 
tijd om te herdenken dat Jezus veertig dagen 
in de woestijn vastte. Dus is onze vorm van 
carnaval gestoeld op de christelijke kernwaar-
den. Interessant voor ons als Nijmegenaren is 
wel dat de Romeinen ook al een soort carnaval 
vierden: de saturnaliën. Dat waren ook drink- 
en eetgelagen met vermommingen, een soort 
prins carnaval en optochten door de straten. 
Antropologisch gezien is het carnaval een om-
keringsritueel, waarin maatschappelijke rollen 
worden omgedraaid en normen over gewenst 
gedrag worden opgeschort.

Lange aanloop
Terug naar Bart praten we over de lange aan-
loop voor de carnavalsperiode waarin het 
Prinsenkabinet geformeerd wordt. Dat begint 
al in maart, waarin verschillende mensen ge-
vraagd worden. Bart is mede gevraagd omdat 
zijn café dit jaar vijftien jaar bestaat en zijn 
Marikenpaleis elf jaar, maar bovenal om zijn to-
meloze inzet voor het carnaval in Nijmegen als 
echte carnavalist. Bart is dolgelukkig dat zijn 
ouders, die beretrots zijn, dit nog mee mogen 
maken. In mei van 2016 is het team bekend 
geworden en de leden moeten dit tot aan de 
Prinsenproclamatie geheim houden. De part-
ners, die het meestal wel weten, moeten ook 
hun mond dicht houden. Een ware klus, maar 
elk jaar wordt er weer volop gespeculeerd in 
de volle zaal van de Vereeniging. Toch was het 
ook deze keer weer een volslagen verrassing. 
Maar de zaal stond op zijn kop, dus de keu-
ze van het SOCN was een gelukkige. Bart is 
vanaf mei dus al elke week in vergadering om 
samen met de hele club ideeën uit te wisse-
len om een fantastisch programma in elkaar 

te zetten. Vanaf november is het al volop aan 
de bak met bezoeken aan pronkzittingen van 
carnavalsverenigingen, bezoeken aan scholen, 
ouderen et cetera. Het Schlagerfestival van de 
vereniging Kiek ze Kieke, waarin elk jaar een 
cd uit voortkomt met nieuw Nijmeegse carna-
valshits, hoort bij de hoogtepunten, waarin het 
kabinet niet ontbreekt, maar natuurlijk ook het 
prinsentreffen in de Massinkhal

Stick
Prachtig initiatief dit jaar is dat elke carnavals-
vereniging op een usb-stick haar geschiedenis, 
de foto’s, filmpjes en wat al niet meer kan zet-
ten. Deze sticks worden in een tijdcapsule ge-
daan en begraven op het terras van de Derde 
Kamer voorzien van een gedenksteen. Op de 
dinsdag voor de ontluistering gaat dit gebeu-
ren. Dan wordt ook afgesproken wanneer de 
capsule weer mag worden opgegraven voor 
het nageslacht. De plek is op de plaats waar 
oorspronkelijk het Marikenbeeld heeft ge-
staan.

Steun
Bart benadrukt dat hij zonder de steun van 
zijn vrouw Lobke, zijn familie en schoonfami-
lie en het weten dat hij een perfect op elkaar 
ingespeeld team heeft om het Marikenpaleis 
te runnen, dit avontuur niet kon aangaan. Blij 
is hij ook dat de dochters Quinty en Tess vol-
op kunnen meegenieten. De jongste is ook al 
weer zeven en kan lekker mee carnaval vie-
ren. Ze zijn beiden apetrots op papa. Intussen 
groeit Bart al lekker in zijn rol. Bij elk aantreden 
schrijft hij tien dingen op papier als voorberei-

ding. Hij haalt er dan zoveel mogelijk aan in de 
daadwerkelijke speech. Schrijfster dezes heeft 
er al een aantal gezien en hij doet het voortref-
felijk. Zonder zijn chef-protocol zou Bart ook 
behoorlijk onthand zijn en hij zet deze dan ook 
op een voetstuk. Mocht je nu nieuwsgierig ge-
worden zijn, je kunt hem volgen op Facebook. 
Maar Bart moedigt iedereen aan om ook voor-
al mee te doen. De jonge generatie heeft 
nog wat aanmoediging nodig in deze stad.  
Wat is er zoal:
De Knotsenburgse Optocht: op de zondag 
van Groot Carnaval trekt de Knotsenburgse 
Optocht door de straten in het centrum. Een 
stoet vol bonte verschijningen weet dan het 
toegestroomde publiek te amuseren.
Knotsenburgse Kroegentocht: de maandag 
van Groot Carnaval staat in het teken van 
de Nijmeegse Kroegentocht ‘Van café naar 
café’, dat georganiseerd wordt door cv St. 
Stevenskrupers. Het spektakel begint en ein-
digt op de Grote Markt.
Boerenbruiloft: Traditioneel op de vierde dag 
van het carnavalsfeest wordt in het stadhuis 
een carnavalistisch paar in de onecht verbon-
den. Aansluitend vindt in Het Kolpinghuis een 
receptie met vele optredens plaats.
Nijmegen telt een twintigtal verenigingen die 
allemaal een onderkomen hebben in de car-
navalsweek. In de Grotestraat en rondom de 
Grote Markt zijn er veel te vinden. Ook in de 
Molenstraat is het feest. Wij wensen Bart en 
zijn kabinet heel veel succes en carnavalsple-
zier. Mariken doet mee. Toi toi toi.  

Tekst: Anneke Arzbach    Foto’s: Gerie Sandmann

De Nijmeegse Kroegentocht begint en eindigt op de Grote Markt.
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Aan de Van Berchenstraat 38 zit studentenhuis De 
Berchjes. Op het moment wonen er drie studenten 
van de HAN en drie van de Radboud Universiteit. 
Allemaal hebben ze iets met de Nijmeegse 
Studenten Roeivereniging Phocas. Dat is te zien 
aan de bekers in de keuken. En hier en daar han-
gen foto’s van roeiers aan de muur, plus de fotoka-
lender met zeventig blote Phocanen. Die kalender 
was om geld in te zamelen voor het nieuwe boten-
huis. ‘Dit is een fijn huis in een fijne straat.’

Niek: ‘Onze vereniging huurt het huis van de 
woonbouwvereniging. We hebben geen huis-
baas die zich overal mee bemoeit of juist hele-
maal niets doet en de boel laat versloffen. We 
hadden pas een lekkage, dat lossen we dan zelf 
op. De generatie bewoners net voor ons heeft de 
hele keuken verbouwd en alles vernieuwd.’
Thomas: ‘Het is hier een stuk netter dan in een 
vorig huis waar ik woonde, hier hebben we geen 
loszittende badkamertegels of planken waarvan 
je splinters in je voeten krijgt. En groot voordeel, 
hier kun je altijd in de keuken terecht.’
Niek: ‘Het is een gezellig huis met een open sfeer. 
We zitten vaak met zijn allen in de keuken te chillen.’ 
Margo: ‘Ik woonde hiervoor in een studentenhuis 
zonder gemeenschappelijke ruimte. Mijn kamer 
werd vaak als huiskamer gebruikt, maar daar heb 
je natuurlijk ook niet altijd zin in.’
Colette: ‘We doen veel samen: eten, spelletjes, 
klusdagen. Dadelijk helpt Thomas me met een 
lekke fietsband.’

ALLES DICHTBIJ
Niek: ‘Het is lekker rustig in de straat, het uit-
gaanspubliek loopt net iets verderop, op de 
Bloemerstraat.’ 

Thomas: ‘We hebben alles dichtbij, als mijn ouders 
komen en we willen uit eten, is dat heel makkelijk.’
Niek: ‘We weten wie onze buren zijn, maar verder 
zijn er niet veel contacten. Wij proberen geen over-
last te bezorgen in de buurt. Soms is het moeilijk 
om de fietsen op stoep kwijt te raken, zeker als we 
een stuk of acht gasten over de vloer hebben.’

‘WE ZITTEN VAAK SAMEN 
IN DE KEUKEN TE CHILLEN’

ONDERSTEUNEN
Niek: ‘Bijna iedereen in huis roeit bij Phocas. Dat 
schept een band. Als we een nieuwe bewoner zoe-
ken, kijken we: wie gaat er weg? Wat voor iemand 
hebben we nodig? We willen bijvoorbeeld niet ie-
mand die om de haverklap naar zijn ouders gaat.’
Colette: ‘Je voelt snel genoeg of er een klik is.’
Thomas: ‘We doen toevallig allemaal een andere 
opleiding. Of we elkaar helpen met de studie? We 
helpen elkaar om uit bed te komen...’
Niek: ‘We zijn niet direct betrokken bij de buurt, maar 
we doen natuurlijk wel veel binnen Phocas. We dra-
gen bij aan de sfeer door leuke activiteiten te orga-
niseren, door elkaar bij van alles te ondersteunen.’
Colette: ‘Er gebeuren hier wel gezamenlijke din-
gen in de straat maar we weten het niet goed. 
Misschien vragen ze ons niet op buurtfeesten om-
dat we studenten zijn. Dat is eigenlijk wel zonde.’
Niek: ‘Als er iets is, waaraan we kunnen bijdragen, 
zouden we het doen. Het is hier heel fijn wonen.’    

De bewoners van studentenhuis De Berchjes won-

nen onlangs de eerste D66 Beste Studentenhuis 

Award. D66 geeft de prijs aan een studentenhuis dat 

‘een positieve bijdrage levert aan het bruisende karak-

ter van onze stad’. 

Tekst: Lucy Holl    Foto’s: Gerie Sandmann

Vier van de zes bewoners: Niek Moors, Colette 
Kuppens, Thomas van Remmen en Margo Dijkink

DE BERCHJES 
IN DE VAN 
BERCHENSTRAAT

De voorkant van het studentenhuis

De bel-instructies

De tuin

Takenbord
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SPIEGELWAAL
Op Facebook zijn diverse pagina’s waar  
mensen hun liefde voor Nijmegen laten blij-
ken, onder andere door het plaatsen van 
mooie foto’s. Alfred Boland is zo iemand. 
Onlangs plaatste hij prachtige foto’s van de 
Spiegelwaal. Deze willen we u niet onthouden.

Tekst: René van Berlo   Foto’s: Alfred Boland
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ZICHTBAARHEID  
EN DIVERSITEIT

LHBT. Voor de ‘scene’ is meteen duidelijk waar deze letters voor 
staan. Voor veel buitenstaanders niet. Veel activiteiten rond 
deze groep (Lesbische vrouwen, Homoseksuelen, Bisekuelen 
en Transgenders) vinden vaak (bewust en onbewust) binnen de 
exclusiviteit van de eigen groep plaats. 

Voor me zit Wouter Christiaens van Bureau Christiaens Advies & 
Coaching. Naast zijn advies- en coachwerk voor vrouwen in de weten-
schap (Vrouw in de Lift) en lectoren in het hoger onderwijs (Lector et 
Emergo), is hij onder anderen ook projectleider voor Pride Photo Nijmegen 
(PPN)*. Het doel van Pride Photo Nijmegen is om de groep LHBT’ers in 
al zijn verscheidenheid en diversiteit in beeld te brengen. Dit doen ze 
met beeldmateriaal dat ze tonen tijdens evenementen waar kunst, cul-
tuur, muziekvideo en fotografie centraal staan. Maar veel belangrijker nog 
waar ook mensen van buiten de LHBT-‘scene’ komen. Vaak vinden activi-
teiten plaats voor de ‘usual suspects’. En dat is een gemiste kans volgens 
Wouter Christiaens.

MISSIE
De persoonlijke missie van Wouter is eigenlijk tweeledig. Hij wil een 
tegenwicht bieden aan het eenzijdige beeld in de media van de LHBT-
groep. Hij vindt het belangrijk om naast de opvallende verschijningen van 
Dragqueens en schaars geklede figuren tijdens de jaarlijkse Gaypride in 
Amsterdam, ook onopvallende LHBT’ers op ingetogen wijze in beeld te 
brengen. ‘En dan zie je toch een pareltjes, mensen met indrukwekkende 
verhalen’, aldus Wouter. 

Belangrijker nog vindt Wouter dat deze presentaties over de diversiteit 
plaatsvinden buiten de ‘ons-kent-ons’-grenzen. Dat groepen die elkaar 
niet van nature opzoeken elkaar tegen komen. Pride Photo Nijmegen 
verbindt culturen en groepen. ‘Dat begint al bij onze hardwerkende vrij-
willigers: naast LHBT’ers werken bij ons hetero’s en mensen met een 
niet-westerse achtergrond. Combinaties zijn ook mogelijk’, lacht Wouter. 
East meets West! 

WALKING DINNER
Een mooi voorbeeld van zo’n evenement heb ik zelf afgelopen december 
mogen bijwonen. Pride Photo Nijmegen had een Walking Dinner in het 
centrum georganiseerd in samenwerking met Wereldkoks**, Café Mets 
en Bar Thomtom. Centraal stond de foto-expositie TED bij Wereldkoks. In 
april 2014 begon Ted van Koelen met zijn transitieproces naar man. Vriend 
en fotograaf Sid Pluijm fotografeerde hem gedurende twintig maanden. 
Het resultaat, een indrukwekkende en unieke portretreeks, werd geëx-
poseerd. De expositie werd opgeluisterd door de inspirerende woorden 
van Qader Shafiq van Bureau Wijland en de smakelijke uitheemse voor-
gerechtjes. Als voormalig vluchteling wist Qader een mooie brug te slaan 
tussen het transitieproces van Ted van Koelen en het transitieproces van 
de vluchtelingen werkzaam bij Wereldkoks, die in grote getale aanwezig 
waren. Ook zij hebben letterlijk en figuurlijk een lange weg moeten af-
leggen. Daarna vervolgden we onze weg naar het volgende eetadres en 
de volgende expositie: Puur, meisjes en jongens in café Mets. Fotografe 
Joëlle de Vries exposeerde portretten van kinderen tussen 8 en 12 jaar, 
een levensfase waarin gendernormen nog niet dominant zijn. Het des-
sert vond plaats in Bar Thomtom. Met mensen uit verschillende culturen, 
nationaliteiten en seksuele voorkeuren, stonden warme ontmoeting en 
diversiteit centraal die avond. 

Eerder dat jaar had PPN het Roze Ommetje in het centrum georgani-
seerd, de roze variant van een nachtelijke ommetje door je woonwijk. 
Tijdens het Walking Dinner werd dit roze ommetjes nog eens kort over-
gedaan.

Afgelopen Vierdaagse vonden we PPN op het splinternieuwe stadsei-
land tijdens het Festival op ’t Eiland met het motto We all matter. Er 

Wouter Christiaens
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werd onder andere een schilderworkshop voor kinderen georganiseerd 
met als thema diversiteit. In samenwerking met De Gelderlander en Roze 
Woensdag werd er ook een Roze fotowedstrijd georganiseerd.

Om nog maar eens te benadrukken dat PPN zich graag bewust profileert 
buiten het bekende territorium en samenwerken met andere groepen 
voorstaat, hebben ze samen met de organisatie van Herfstdrift en MilQ, 
bezoekers tijdens Herfstdrift, uitgedaagd met de vraag op een banner: 
Would you kiss someone of your own gender? Wanneer de daad bij het 
woord werd gevoegd werd dat beloond met een foto. 

FOTOTENTOONSTELLING
Voor begin dit jaar staat een fototentoonstelling gepland die PPN samen 
met de NSG in hun nieuw te betrekken schoolgebouw laat zien. En op 
zaterdag 18 februari staat een grootse releaseparty in de Lindenberg ge-
pland. Samen met Newarts Nijmegen*** wordt er een documentaire 
over genderdiversiteit en een videoclip gepresenteerd. De videoclip is 
een hip hop duet van een heteroseksuele jongen en een lesbisch meisje. 
Ook hier geldt weer: East meets West. Na een vraaggesprek met de 
deelnemers uit de documentaire volgt een spetterende party onder lei-
ding van een dj van New Arts. 

DRIJFVEREN
Het is duidelijk waar de projectleider voor staat: zichtbaarheid en diver-
siteit. In alles wat hij zakelijk gezien doet zijn dit de twee belangrijkste 
drijfveren. Naast zijn werk voor PPN werkt hij vanuit zijn trainings- en 
coachingsbedrijf aan het meer zichtbaar maken van vrouwen in de we-
tenschap om doorstroom naar het hoogleraarschap te stimuleren (Vrouw 
in de Lift). Ook maakt hij zich hard voor lectoren in het hoger onderwijs 
(Lector et Emergo). Via intervisie, media- en communicatietraining aan 
deze groepen, vergroot hij hun zichtbaarheid. 

Zonder zichtbaarheid slaagt geen enkel emancipatieproces volgens 
Wouter. Denk aan de Dolle Mina’s die de weg hebben gebaand, via de 
barricade, voor de vrouwenemancipatie. Denk aan Rosa Parks die wei-
gerde haar zitplaats in het voor blanken gereserveerde voorste deel van 
de bus af te staan. Deze ‘stoottroepen’ forceren het proces, het begin 
is er. Ze zijn vaak zo radicaal in hun acties dat ze ook weer weerstand 
oproepen. Dan heb je de gematigden weer nodig om de boel bij elkaar te 
houden en tegenwicht te bieden. Beiden blijven nodig, ook in het brood-
nodige onderhoud van het emancipatieproces, want stilstand is achteruit-
gang. Diversiteit kan niet zonder zichtbaarheid. 

www.pridephotonijmegen.nl

*       Pride Photo Nijmegen krijgt subsidie van de Gemeente Nijmegen, 
Rabobank Coöperatiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, GGD 
Gelderland Zuid en De Roze Jo(n)ker.

**     Wereldkoks is een restaurant waar mensen uit verschillende culturen 
(ook de Nederlandse!) hun ‘wereldgerechten’ koken en serveren. 

***  New Arts is een onderdeel van de Lindenberg, het Huis van de kun-
sten. Zoals de naam al zegt, richt New Arts zich op de nieuwe kun-
sten; hiphop en urban arts staan hierbij centraal. Het is een platform 
voor, door en met jongeren waar nieuwe kunsten, ruimte om jezelf 
te uiten en talentontwikkeling voor iedereen de belangrijkste doel-
stellingen zijn. 

Tekst: Manja van der Kraan 

Winter 
Als de eerste Mariken van dit kersverse jaar bij u op de mat valt is de winter 
al weer wat verder gevorderd. Ongelooflijk wat er de eerste weken van 
het jaar al weer aan winterse woorden, anekdotes, verlangens en drama’s 
over ons heen zijn gestort. De eskimo’s hebben de naam dat zij honderd 
woorden hebben voor sneeuw, maar dit volkje aan de Noordzee kan een 
hele Van Dale vullen met winterse woorden, spreekwoorden en dat kop-
pelen aan misère. Het woord horrorwinter viel mij nog het meest op. Er 
wordt veel in de overtreffende trap gesproken: ijsjacht, spekglad, harde 
rijp, dikke mist. 
Terwijl de optimisten al begonnen uit te zien naar het voorjaar, haalden de 
winterfanaten de schaatsen uit het vet om zich op 6 centimeter dik ijs te 
wagen en draaiden de pessimisten zich nog eens om in hun winterslaap 
om van de winterblues te genieten.
Op radio en tv zijn we overspoeld met voormalig Elfstedentocht-winnaars, 
ijsmeesters en weermannen om het vooral te hebben over de tocht der 
tochten als hij geen doorgang kan gaan vinden. Elke dag was het weer 
een verrassing of de strooiwagens het 1 centimeter dikke sneeuwdek wel 
aankonden, of de treinen geen vierkante wielen kregen, of de stroom niet 
uitviel en overal hebben we wel een code voor. Oranje, rood, geel.
Laten we er maar van uitgaan dat het echt een strenge winter is geweest 
als je voor de verwarming van je huis meer brandstof nodig hebt dan voor 
je auto.
Kijkend naar het zuiden van Europa, waar nog steeds talloze vluchtelingen 
moeten overwinteren in een voor hen ondraaglijke temperatuur in zomer-
tentjes, is de codering je reinste flauwekul.
Nog niet zo lang geleden werd je nergens voor gewaarschuwd en kwa-
men we er ook. Je moest het doen met gezegdes als de dagen lengen, 
begint de winter te strengen en als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze 
met de koude stoeien.
Winter kluistert ons ook aan de buis. Daar kan je genieten van de nieuwe 
Planet Earth, mooie warme series over alles wat mensen beweegt, maar 
het kan je ook ijskoud om het hart worden als je alle perikelen aan de over-
kant van de oceaan ziet.
Wat kunnen we doen in dit kikkerlandje in deze winter? Voor de winter-
genieters: lekker schaatsen, sleeën, sneeuwballen gooien, wandelen. We 
trotseren onze kleine ongemakken op de weg en in het openbaar vervoer. 
We houden het hoofd koel en bereiden ons voor op het voorjaar.
In de diepte van deze winter gaan we hopen dat we met elkaar le-
ren dat er voor alle inwoners van dit landje een onoverwinnelijke 
zomer ligt. Over de invulling daarvan mag u zelf nadenken. In kou-
de tijden zoek je warmte bij elkaar, maak je contacten, slecht je mu-
ren, eet en drink je samen en help je elkaar de winter door. Zullen 
we dit vasthouden als het ijs weer gesmolten is en samen een dik-
ke neus maken naar dat grote land aan de andere kant van de plas.   

Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann
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mei 2016

In 2013 staken enkele Rotaryleden van RC Nijmegen 
Stad en Land de hoofden bij elkaar om een Marikenhuis 
waar te maken. De aanleiding voor dit inloophuis 
was de opening van het Toon Hermans Huis (THH) 
in Arnhem. Meerdere steden kennen dergelijke in-
loophuizen, de meeste dragen een andere naam. Heel 
bewust is in Nijmegen gekozen voor Mariken in de 
naamvoering. Mariken van Nimwegen is immers hét 
stadsicoon met een roerige levenswandel.

Hierboven is superkort de ontstaansgeschiedenis beschreven. Dat de 
weg waarlangs heel veel moest gebeuren wel enigszins langer was, 
blijkt uit de jaartallen: initiatief najaar 2013, opening in mei 2015. Het 
lage witte gebouw nabij het Goffertpark waarin het Marikenhuis is ge-
realiseerd, is eigendom van de gemeente. De gehuurde locatie is goed 
bereikbaar, ook voor mensen uit de regio. Twee vrijwilligers die van 
meet af aan verbonden zijn aan het Marikenhuis, stonden ons wijkblad 
te woord: Yvon ten Brummelhuis, voorzitter, en Beek Sijpkens, gastheer. 
Een rondleiding met toelichting gaf een helder beeld van het brede sca-
la aan activiteiten in het gastvrije ontmoetingshuis.

Rondleiding
Zouden we de lezer aan de hand meenemen, dan lopen we door 
de toegangsdeur eerst naar een gezellige huiselijke ruimte, noem 

HET 
MARIKENHUIS

feb 2017

INLOOPHUIS VOOR IEDEREEN DIE 
GERAAKT IS DOOR KANKER

Lotgenotengroep De huiskamer

het de woonkamer. Hier ontvangen gastheer of -vrouw, steeds met 
zijn tweeën, de inloopgasten. De ene bezoeker komt voor de eerste 
keer, wil zijn of haar verhaal kwijt of is op zoek naar voorlichting, de 
ander is al langer gast. Hoewel vrouwen de overhand hebben, zijn er 
wel degelijk mannen die het Marikenhuis weten te vinden. De leeftijd 
van de gasten loopt van jong naar oud. Dit heeft alles te maken met 
de doelgroep en/of de activiteit. Naast de woonkamer bevindt zich 
een juweel van een keuken en aan de overzijde van de gang de 
ruimte waarin lezingen worden gegeven en creatieve en lichaams-
gerichte activiteiten plaatsvinden. Hier hangt een wandversiering 
van kleurige menselijke figuurtjes, waarbij de geel gekleurde er-
varingsdeskundige een prominente plek bekleedt in de kring. De 
andere stijlpoppetjes verbeelden de ziekenhuizen en huisartsen, 
organisaties waarmee het Marikenhuis nauw samenwerkt. Aan de 
achterzijde van het gebouw zijn spreekkamers en is er een rolstoel-
geschikte toiletruimte. Voor de meubilering van het Marikenhuis is 
gekozen voor warme, stemmige kleuren. Hetzelfde geldt voor de 
wandbekleding en de stoffering, tot en met de verrassende verlich-
ting. Leuke bijkomstigheid: de inrichting is het werk van Marieke (!) 
van Oppenraaij.

Vrijwilligers
Het Marikenhuis draait louter met professioneel opgeleide vrijwil-
ligers. Het zijn er vele, maar er kunnen altijd nieuwe enthousiaste-
lingen bijkomen. Pas na een gerichte scholing worden deze vrijwil-
ligers ingezet. Bijvoorbeeld als gastheer of gastvrouw, zittend aan 
de grote tafel of in de zithoek van de woonkamer, waar een goed 
gevulde boekenkast dienst doet als bibliotheek met veel informa-
tieve boeken en actuele informatie. Er is in het Marikenhuis veel 
aandacht voor lotgenoten en voor naasten, zoals partner, familielid, 
kind, ouder of vriend(in). De vrijwilligers - onder wie veel ervarings-
deskundigen - begeleiden de bezoekers graag bij de creatieve en 
andere ontspannende activiteiten. ‘Om hen positieve kracht mee te 
geven’, aldus een lotgenoot. Ook voor bezoekers die zeker weten 
dat ze niet beter worden, is volop aandacht en zorg.

Programma
Maandelijks wordt het complete activiteitenprogramma op een 
A-viertje onder de aandacht gebracht van publiek en zorgprofes-
sionals. Zoals de Kidspower-middag, voor kinderen van 5 tot 12 jaar 
uit de doelgroep, naast inloopspreekuren en spreekuren op afspraak. 



23

1895

MOLENSTRAAT

De Molenstraat is een van de weinige straten 
in het centrum waar nog veel oude gebouwen 
staan. Bijgaande oude foto is uit 1895. Als u die 
vergelijkt met de foto uit 2017 dan zult u weinig 
dezelfde gebouwen terugvinden. De meeste 
‘oude’ gebouwen in de Molenstraat zijn dus 
jonger dan 122 jaar.

VROEGER  
EN NU

2017

Tekst: René van Berlo   Foto 1895: S. Bakker Jz., collectie Regionaal Archief Nijmegen   Foto 2017: Gerie Sandmann

Verder zijn er creatieve, muzikale, expressie-
ve, lichaamsgerichte, psychosociale acti-
viteiten en activiteiten gericht op voeding 
en koken. Ook organiseert het Marikenhuis 
maandelijks publieksbijeenkomsten rond-
om oncologische thema´s. Tijdens al deze 
bezigheden worden verhalen gedeeld en 
ervaringen uitgewisseld.

Vrienden van...
Middels een fris uitgevoerde kleuren-
brochure van 18 pagina’s en een omslag 
kunnen belangstellenden alles over het 
Marikenhuis aan de weet komen. De mis-
sie en visie worden toegelicht, gasten en 
vrijwilligers komen aan het woord, terwijl 
naast veel meer informatie ook de ouder-
contactavonden en themabijeenkomsten 
worden beschreven.,Op de website en op 
twitter en facebook staat altijd de meeste 
actuele informatie over het Marikenhuis. 
De adverteerders in de brochure ondersteu-
nen het Marikenhuis, maar ook organisaties, 
bedrijven en particulieren kunnen vrienden 
van het Marikenhuis worden. Donaties en 
sponsoring zijn van harte welkom.

Lage drempel
Yvon ten Brummelhuis besloot haar zeer 
informatieve rondleiding met de uitgespro-
ken wens om veel meer bekendheid te ge-
nereren voor het Marikenhuis, de vrijwilli-
gers werken hieraan graag mee. Zo opende 
de ontmoetingsruimte de deuren tijdens de 
Nacht van de Ommetjes 2016 en in oktober 
2017 wordt dit graag herhaald. Er is regel-
matig een open dag en elk jaar is er een 
drukbezochte kerstfair. De oliebollenver-
koop van buurtjes Scouting Jan van Hoof 
trekt overigens ook mensen over de lage 
drempel van het Marikenhuis. Regelmatig 
komt Mariken van Nimwegen in haar 
blauwwitte outfit hoogstpersoonlijk langs...

Contact
Het Marikenhuis is gevestigd aan de 
Slotemaker de Bruïneweg 163, 6532 AC 
Nijmegen, telefoon (024) 303 15 22.
E-mail info@marikenhuis.nl
Website: www.marikenhuis.nl
Twitter:  twitter.com/marikenhuis
Facebook: facebook.com/marikenhuis  

Tekst: Hette Morriën     Foto’s: Peter Saras

De spitse kerktorens zijn verdwenen. Die op 
de achtergrond was van de niet meer bestaande 
kerk in de Broerstraat. De kerk in de Molenstraat 
bestaat nog wel, maar heeft een volstrekt andere 
toren en gevel gekregen. 

Het brede witte pand met zwart/oranje midden 
op de nieuwe foto is de Passage Molenpoort, ge-
bouwd 1972. Van oorsprong was dit complex niet 
bepleisterd en zag je bruin-rode baksteen. Tot 1967 
stond op deze plek het Oud Burgeren Gasthuis, 
goed te zien op de foto uit 1895. 

Ondanks de veranderingen sinds 1895 is de 
Molenstraat een van de fraaiste straten van 
Nijmegen gebleven. 
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Dinsdag 21 februari 2017 14.00 uur
Thema: Mensen van de reis. Nijmegen stad 
aan de Waal
Spreker: Bernhard van Welzenes sdb, 
directeur KSCC landelijk aalmoezenier

Wat betekent Nijmegen aan de Waal voor de 
Kermis, Circus en Binnenvaart? 40 jaar geleden 
werd KSCC sociaal, maatschappelijk pastoraat 
centrum geopend. Het was het voormalig 
internaatschip uit Zwolle ‘Prinses Margriet’. En 
tien jaar later ligt de omgebouwde raderboot 
sla Hugo Basedauw in de Waalhaven.
40 jaar vormt dit KSCC centrum een 
thuisbasis, vooral voor de binnenvaart. 
Tientallen vrijwilligers houden dit boeiende 
werk drijvend, gesteund door een bestuur en 
een directeur die tevens aalmoezenier is. Het 
schipperscentrum is de spil van de zorg voor 
de genoemde doelgroepen. Het beschikt over 
een breed stedelijk, regionaal, landelijk, en 
internationaal sociaal politiek en oecumenisch 
kerkelijk netwerk. ‘Mens onder Mensen’ is 
het motto waaronder gewerkt wordt. Dit 
jaar staat centraal Sociaal-Verbindend. Grote 
veranderingen hebben er in de afgelopen 40 
jaar plaats gevonden: onderwijs, huisvesting 
schippersjeugd, overgang van gezinsbedrijf 
naar grote economische eenheden, evenals 
de opkomst van de duwvaart. Graag neem ik 
u mee op de tocht van Mensen van de Reis.

Dinsdag 21 maart 2017 om 14.00 uur
Thema: Stuwwallen en zwerfstenen
Spreker: Herman Heskamp

De gootsteen van West-Europa, wordt 
Nederland ook wel genoemd. Zoals zich in een 
afvoerputje allerlei etensresten ophopen, zo is 
ons land de afgelopen honderdduizenden jaren 
een vergaarbak geworden voor buitenlandse 
stenen, die door rivieren en gletsjers zijn 
aangevoerd. Ze worden zwerfstenen 
genoemd, alle stenen groter dan 25 mm 
die als afbraakmateriaal van gebergten zijn 
meegevoerd door die rivieren en gletsjers. 
In feite zijn het ook zwervers van steen, die 
onze kant zijn uitgekomen. Ofwel ze zijn 
vanaf 2,5 miljoen jaar geleden met rivierwater 
meegekomen vanuit Frankrijk, België en of 
Duitsland of nog noordelijker. Soms zijn ze 
meegelift met het ijs vanuit Scandinavië, 
tijdens de voorlaatste ijstijd (circa 150.000 jaar 
geleden).
Vanwege dat verschil in herkomst worden er in 
Nederland twee hoofdgroepen onderscheiden: 
de noordelijke en de zuidelijke groep. Ook de 
stuwwallen (Nijmegen) zijn door invloeden 
uit het buitenland ontstaan (ijs). Gelderland 
(Nederland) is geologisch gezien nog erg jong. 
Het ontstaan van onze stuwwallen hangt 
samen met de stenen die we er vinden.
Een boeiende lezing over geologie; ontstaan 
van ons landschap en na de pauze iets over 
gesteenten uit de buurt die iedereen kan vinden.

Dinsdag 18 april 2017 om 14.00 uur
Thema: voorheen Philips Museum Nijmegen, 
nu NEM bij NXP
Spreker: Dhr. Richard Binnendijk, oud-Philips 
medewerker 

Het Novio Experience Museum, het NEM, 
is in 2008 opgericht. Toen was het 50 jaar 
geleden dat het  Intergrated Circuit (IC) werd 
uitgevonden. In Nijmegen worden sinds 1953 
halfgeleiders en later IC’s ontwikkeld en 
geproduceerd door Philips en later NXP. Veel 
van het tentoongestelde is bijeengebracht 
door NXP en oud-Philips medewerkers. Sinds 
2010 is het museum een onafhankelijke 
stichting met als doelstelling: het halfgeleider 
erfgoed (ontwikkeling van transistoren, diodes 
en IC’s) vanaf 1953 te bewaken en te bewaren 
voor het nageslacht.
In verschillende vitrines hebben wij de 
ontwikkeling en toepassingen van transistoren, 
diodes en IC’s, de productie van plakken en 
eindproducten in beeld gebracht. Het museum 
is op afspraak te bezoeken.
Wat is er onder andere te zien:  
Productie vanaf 1953 van halfgeleiders. | De 1e 
halfgeleider Radio uit 1956. | Productieproces 
van basismateriaal Silicium. | Montageproces. 
1e ontwikkelde IC. | Diverse oude radio’s 
vanaf 1934 en TV’s vanaf 1955. | Diverse 
filmpjes over ontstaan van het halfgeleider 
productieproces.

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

Tijd: elke derde dinsdag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur
Entree: 4 euro, inclusief koffie/thee in de pauze

SUBSIDIE VOOR WIJKACTIVITEITEN

Bewonersgroepen en -organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van 
wijkactiviteiten. 

Het is belangrijk dat de activiteit voor de wijk bedoeld is en dat er voldoende mensen meedoen. 
Bijvoorbeeld een ontmoetingsmiddag voor ouderen, een kinderknutselgroep of een activiteit 
waarbij verschillende culturen elkaar ontmoeten. Kortom, een activiteit door bewoners en voor 
bewoners in uw eigen wijk. 

Aanvragen kan via het Digitaal Loket van de gemeente. Zoek op Bewonersparticipatie en 
wijkactiviteiten. Of stuur een mail naar wijkmanagement@nijmegen.nl.

Wat doet u?
•  Dien de aanvraag minstens zes weken voor 

de activiteit in.
•  Omschrijf wat u gaat doen en stuur een 

begroting mee.

Wat doet de gemeente?
•  De wijkmanager of adviesgroep beoordeelt 

de aanvraag. Daarbij spelen inhoud, aard en 
de kosten een belangrijke rol. 

•  De wijkmanager laat u per brief weten wat 
er besloten is.

Wilt u gratis gebruik maken van de pipowagen 
(kijk op www.nijmegen.nl), meld dit dan in uw 
aanvraag of mail.

Tekst: Debby Melssen gemeente Nijmegen



25

DAGJE NAAR DE  
ZEVENDE HEMEL

Op de valreep van het oude jaar hebben we 
voor de deelnemers van de gespreksgroep 
van buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis een 
leuk uitje weten te organiseren. Met twintig 
ouderen zijn we naar de film geweest. De 
mensen van Lux hadden op ons verzoek een 
speciale film uitgekozen die om 12.00 uur 
draaide: ‘De Zevende Hemel’. 

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Lunchen

Naar de film bij de Lux

Het is een erg mooie film met liedjes van onder 
anderen Nick & Simon, Boudewijn de Groot 
en Doe Maar. In De Zevende Hemel schitteren 
Nederlandse sterren als Jan Kooijman, Noortje 
Herlaar, Halina Reijn en Huub Stapel. De film is 
een muzikale ode aan de liefde en de familie. 
Veel ouderen waren zeer geraakt door de film. 
Na afloop stond er een heerlijke lunch voor 
iedereen klaar. Ten slotte werd iedereen, voor 
wie dit wilde, weer naar huis gebracht met de 
auto’s van onze vrijwilligers. 

KOM NAAR DE  
OPENING VAN DE  
STADSTUIN OP 27 MEI

Op zaterdag 27 mei 2017 is de grote ope-
ning van de nieuwe Stadstuin in de Bene-
denstad aan de Papengas 8. Na twee jaar 
van plannen en uitvoeren is de tuin nu klaar 
voor gebruik voor iedereen in de buurt. Vrij-
willigers van het buurtcentrum hebben de 
tuin gerealiseerd, samen met de gemeente 
Nijmegen en vooral met grote inzet van 
Stichting Benedenstad Nijmegen.

De opening is tegelijkertijd met de Open Dag 
van ’t Oude Weeshuis, het gezondheidscen-
trum en de Sint-Jacobskapel tegenover het 
buurtcentrum). Er zijn optredens van een aantal 
koren, waaronder de Weesgegroetjes (Nim-
weegse smartlappen) en gemengd koor Doolin 
(Ierse muziek). Het Nijmeegs Blazersensem-
ble is te horen in de mooie Sint-Jacobskapel. 
Chalans geeft paaldansoptredens en er kan 
gebiljart worden. Ook het Gezondheidscentrum 
is open voor bezichtiging: neem een kijkje in 
de prachtige Regentenkamer en de tandartsen-
praktijk.

Zet deze datum 27 mei 2017 vast in uw 
agenda! Meer informatie over de precieze 
tijden volgt.

SPONSORS GEZOCHT!

Hebt u sympathie voor de doelstellingen van 
onze stichting en wilt u een sponsorbijdrage 
leveren? 
Het zij financieel, of met materialen, laat het 
ons weten.

Voor informatie: 
Stichting Benedenstad Nijmegen, Els Stoutha-
mer (secretaris), 06-18473689 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl,  
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl 
U kunt ons ook volgen op facebook: 
Stadstuin Nijmegen of  
Stichtingbenedenstadnijmegen 

Tekst: Els Stouthamer     

 Foto’s: Els Stouthamer en Lucy Holl
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RUIME VOOR  
FIETSER,  
VOETGANGER  
EN CONSUMENT 
Hoe ziet de binnenstad van de toekomst 
eruit? Dat heeft de gemeente Nijmegen het 
afgelopen jaar samen met allerlei partijen on-
derzocht in het project ‘Ruimte voor fietser, 
voetganger en consument’. Het project leek 
voornamelijk op bezoekers gericht. Toch kre-
gen we als bewoners veel gelegenheid om 
vanaf het begin van het proces mee te den-
ken en te praten en onze mening te geven. 

Er lijkt ook een algemene consensus tussen 
bewoners, winkeliers en overige belangheb-
benden over de uitgangspunten. Op een bij-
eenkomst in juni vorig jaar lieten alle aanwe-
zigen weten dat de 30km-zone binnen de sin-
gels wat hen betreft direct ingevoerd mocht 
worden. De grote bussen de Burchtstraat uit 
was ook iets waar zowel bewoners als win-
keliers mee akkoord gingen. 
‘Bus uit de binnenstad’ is natuurlijk onzin: 
de haltes Plein 1944 en Kelfkensbos op za-

BEWONERSPLATFORM 
CENTRUM NIJMEGEN

terdag, maandag (en zondag) zijn al vele 
jaren geaccepteerd als binnenstadhaltes. 
Maar een route rijden met kleine busjes le-
verde nieuwe weerstand op. Moet die route 
via de Grote Markt er wel komen of is een 
andere route toch beter? Hoe dan ook: elke 
te kiezen oplossing levert een botsing op 
met de persoonlijke belangen van steeds 
weer een andere medebewoner. Daarom is 
het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum 
bij de inspraak bij de gemeenteraad on-
langs niet ingegaan op details maar heeft 
vooral meegegeven in overleg te blijven 
met bewoners: zij zijn ‘niet slechts op be-
zoek’, maar elk gemeentebesluit betekent 
een dagelijkse confrontatie in hun directe 
leefomgeving.
Ondanks dat niet elke bewoner tevreden zal 
zijn met de maatregelen die genomen wor-
den, geven we complimenten aan gemeen-
teraad, wethouder en zeker de ambtenaren 
die alle bewoners de gelegenheid hebben 
gegeven tips en opmerkingen te geven. We 
konden in samenwerking met de onderne-
mers komen tot op bepaalde hoogte komen 
tot consensus over onze woon- en werkom-
geving.

xxAugustijnenstraat: zone 30 Augustijnenstraat: obstakel

WAT STAAT ER OP 
ONZE TOP 5?

Maandag 20 februari is de eerste bijeen-
komst van ons bewonersplatform van 
het nieuwe jaar. In 2017 gaan we weer 
gezamenlijk voor een leefbare en veilige 
woonomgeving. Op de agenda staat onder 
meer de stand van zaken rondom Nieuw-
Doddendaal, het evenementenbeleid en het 
tijdelijke asielzoekerscentrum in het oude 
Belastingkantoor. 

En we gaan het hebben over de vraag wat 
we de Nijmeegse politiek mee willen ge-
ven aan belangrijke aandachtspunten. De 
partijen schrijven komende maanden aan 
hun programma’s voor de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018. Wat is onze 
Top 5 als inwoners van de binnenstad en de 
Benedenstad?

Alle bewoners van het stadscentrum zijn van 
harte uitgenodigd om mee te praten op de 
bijeenkomst van het platform. We beginnen 
om 19.30 uur. Locatie: Activiteitencentrum 
Doddendaal, Achter Valburg 2 (vlakbij Plein 
1944). 
 

FACEBOOKPAGINA 
BEWONERSPLATFORM 
NIJMEGEN-CENTRUM
Sinds drie maanden is er een facebookpa-
gina voor de bewoners van het centrum 
van Nijmegen. Het Bewonersplatform 
Nijmegen-Centrum wil een betere verbin-
ding met alle bewoners die hier wonen. 
Facebook lijkt een goed middel om zowel 
jonge als oudere bewoners te bereiken. 
Naast het delen van berichten over het plat-
form vragen we via polls naar de mening 
van de bewoners. Daarnaast posten we ook 
nieuwsberichten die we over ons stadscen-
trum vinden. Je kunt de facebookpagina 
vinden met de zoekterm BPNC. 

Tekst: Jolanda van Veluw, Dagmar Smit, Lucy Holl

Foto’s: Gerie Sandmann
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VALKHOF
THEATER
AVENUE
De derde editie van de ValkhofTheaterAvenue in Nijmegen 
staat op stapel, van 23 tot en met 25 juni 2017. We timmeren 
nu alweer voor het derde jaar hard aan de weg om de 
ValkhoftheaterAvenue tot een succesvol evenement te maken 
in Nijmegen. 

De ValkhofTheaterAvenue is een bonte en gezellige theatrale kermis 
voor jong en oud. Samen met de Nijmeegse talenten en instellingen 
willen we er in Nijmegen een geweldig festival van maken. 

Dinsdag 7 maart willen we u van harte uitnodigen aanwezig 
te zijn bij een informatieve bijeenkomst in Nijmegen over de 
ValkhofTheaterAvenue. Locatie: Nicolaaskapel in het Valkhofpark 
Nijmegen, aanvang 15.00 uur.
 
Diverse mensen hebben al wat algemene info over het festival 
ontvangen en daarop hebben wij weer enthousiaste reacties retour 
gekregen. Graag willen we u tijdens de bijeenkomst op de hoogte 
brengen van de laatste ontwikkelingen over ValkhofTheaterAvenue 
en ook van de SonsbeekTheaterAvenue (17 tot en met 20 augustus in 
Arnhem).
 
We hebben al een heleboel mooie plannen ontvangen. We gaan nu 
bekijken of we alles kunnen realiseren binnen de mogelijkheden. 
Voor iedereen die een voorstel heeft ingediend geldt:  we nemen 
contact met u op. En mocht u per ongeluk niks horen, aarzel dan niet 
om zelf contact op te nemen.
 
Het lijkt ons leuk om met u in gesprek te gaan om te bekijken hoe we 
het ValkhofTheaterAvenue tot een succes kunnen maken. Alle ideeën 
zijn welkom!
 
Kunt u laten weten of we op u kunnen rekenen, en met 
hoeveel personen u komt ? Stuur svp een e-mail naar info@
valkhoftheateravenue.nl. Een bevestiging met de routebeschrijving 
wordt dan naar u gestuurd.

Tekst: Pascale, Karin en Rob van ValkhofTheaterAvenue

ONDERZOEK
Emotieregulatie in de tweede levenshelft

Wie:    Mensen van 60+

Wat:     Gedurende 45 minuten muziek 
luisteren, vragenlijsten invullen  
en puzzels maken

Waar:    Radboud Universiteit (BSI)

Wanneer: Tot en met maart

Beloning: €7,50 + kunstzinnig bedankje

Doel:      Een beter inzicht krijgen in de 
emotieregulatie tijdens de tweede 
levenshelft

Meer informatie en opgeven: 
F. Sanders@psych.ru.nl
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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

TAXI CITAX NIJMEGEN
Voor particulier, zakelijk en ziekenvervoer.
T 024-3241503 of 06-047758888
www.citaxnijmegen.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



 FOTO’S UIT 
NIJMEGEN-CENTRUM
KOOPZONDAG FOTO’S: GERIE SANDMANN


