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Priemstraat
De Priemstraat ligt in de Benedenstad en verbindt de Lage 
Markt met de Kitty de Wijzeplaats, daar waar Ganzenheuvel, 
Nonnenstraat, Smidstraat en Priemstraat samenkomen. Volgens de 
stratenlijst van Rob Essers wordt de straat al genoemd in 1779 en 
is vernoemd naar Johan Priem van Lynden – Lienden – die daar in 
1415 al een huis bezat.

STUDIO ZIPP
We beginnen ons bezoek op nummer 1, een gemeentelijk monument uit 
1879. Het huis vormt een hoekpand met Ganzenheuvel 73. Niet alleen 
uit hetzelfde jaar, maar de panden zijn elkaars spiegelbeeld en delen het 
opstapje naar de voordeur.

Sinds drie jaar wonen Wilma en Hans van de Beek hier. Beiden 
kunstenaars. Hans schildert en Wilma maakt textielkunst. Daar alleen 
kan de schoorsteen niet van roken, dus stofferen ze meubels, verkopen 
handgemaakte kussens, kleurrijk behang en geven interieuradvies. 
Ruim twintig jaar geleden begonnen ze daarmee met studio Zipp in 
Nijmegen-Oost, maar lieten zich verleiden tot het kopen van een pand 
aan de Vrouwe Udasingel in Lent. De opvallende grote ramen moesten 

een straatgalerie vormen met woon-werkpanden als etalages voor kunst. 
‘Dat werd het niet’, begint Wilma. ‘Eén keer per jaar gooide iedereen de 
deuren open, en dat was het dan. Je zat er volkomen anoniem. Ik sprong 
een gat in de lucht toen de gemeente me dit aanbood. De gemeente is ei-
genaar van deze twee panden. Ze wilde oude ambachten laten herleven 
in het straatbeeld en mijn bedrijfje paste daar prima in. We moesten snel 
beslissen. We slaagden erin ons huis aan de Vrouwe Udasingel, zij het 
met verlies, te verkopen.’

STOFFEREN
Er moest hard gewerkt worden om het pand, waar veertig jaar niks aan 
gedaan was, op te knappen. Ze deden alles zelf. Schilderen, behangen, 
een nieuwe keuken plaatsen. De buurt reageerde enthousiast. De win-
kelruimte werd tevens hun werkplaats, waar Wilma en Hans zichtbaar 
voor de voorbijgangers en met de deur wagenwijd open, meubels en 
kussens bekleden. Voor de toeristen verkopen ze kleine snuisterijen. 
‘Zipp begon meteen weer te lopen’, gaat Wilma verder. ‘Zó goed dat 
we bij het stofferen twee maanden wachttijd moeten rekenen. We 
waren erg gelukkig met het pand. We hebben het helemaal naar onze 
zin ingericht en genieten van het uitzicht op het monument op de Kitty 
de Wijzeplaats. Per verdieping zijn de ruimtes niet zo groot, maar we 
hebben boven de begane grond nóg drie verdiepingen en we zijn maar 
met zijn tweeën.’

DE STRAAT VAN
DE WEEK

Hans en Wilma van de Beek en Cees Willemsen voor Café ‘t Paleis
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Over de Priemstraat kan ze alleen maar enthousiast zijn. ‘Door de week 
zie je schoolklasjes geschiedenisles krijgen bij het Joods monument hier 
met die prachtige boom, maar ook de mensen uit de buurt zijn gewel-
dig. Daar haal ik mijn geluk uit en wanneer de klanten tevreden zijn. Er 
hangt onder de bewoners een sfeer van leven en laten leven, vooral niet 
moeilijk doen. Iedereen is vriendelijk naar elkaar.’

CEES WILLEMSEN
Cees Willemsen woont met zijn vrouw José en drie zoons op nummer 6. 
Cees, 65 jaar en geboren in Breda, ging in 1975 geschiedenis stude-
ren in Nijmegen. Hij was in 1982 één van de eerste bewoners aan de 
rechterkant. Na de eerste sloopactiviteiten na de oorlog heeft dat terrein 
lang braak gelegen. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw had de 
gemeenteraad een saneringsplan aangenomen - het S.O.S.-plan - om 
een deel van de Benedenstad met de grond gelijk te maken. Ze konden 
moeilijk anders. Zelfs de landelijke pers schreef er schande van hoe 
grote gezinnen in één kamer moesten wonen, slapen, werken en als 
bergplaats gebruiken. Het waren bouwvallige ‘menschenpakhuizen’. 
Bijna wekelijks stortte ergens een krotwoning in met gevaar voor de be-
woners. Het benodigde geld voor de sanering, bijna één miljoen gulden, 
werd geleend van het Rijk.

‘T OUDE WEESHUIS
‘We huren van Portaal’, begint Cees. ‘We betalen nu 580 euro. Mensen 
die hier veel korter wonen zijn een bedrag boven de huursubsidiegrens 
kwijt. Vroeger kwam ik vaak in ‘t Oude Weeshuis, het kloppende hart 
van de wijk. Daar werd ontzettend veel georganiseerd. Ik speelde er in 
een tafeltennisclub. Coen Tosserams had er de leiding. Hij kende ieder-
een in de wijk en was een sterk verbindende figuur met een groot mo-
reel gezag. Willy van Gemert was de aanjager van veel acties. Die reed 
bij wijze van spreken met een tank het stadhuis binnen om iets gedaan 
te krijgen. Toen Tandem het beheer in het ‘t Oude Weeshuis overnam, is 
er veel kapotgemaakt, helaas.’

Op bijgaande foto van begin jaren zeventig zie je van links naar rechts 
de Rita en Anita Bar, een winkel van Dille en Kamille, het voormalig 
katholiek jeugdhuis St. Augustinus en wat ooit de groothandel van 
Schönberger was. Na het bombardement functioneerde het laatstge-
noemde gebouw van 1944 tot 1951 als noodkerk voor de verwoeste 

Augustinuskerk. Cees: ‘Doodzonde dat het pand van Schönberger, 
daterend van de late middeleeuwen, gesloopt is. Dat ging ook behoorlijk 
lomp. Studenten die ernaast woonden, kwamen in paniek naar buiten 
gerend omdat de muren van hun huis plots begonnen te scheuren. 
Voordat Bouw- en Woningtoezicht kon komen kijken, stortte hun huis 
in. Jarenlang hadden we een gapend gat tegenover ons huis en keken we 
uit op de spoorbrug totdat Van de Water er nieuwbouw pleegde.’

WEET JE WEL
‘In het pand van Dille en Kamille kwam koffiehuis Weet Je Wel van Geo 
en Magda. Ze verkochten ooit spacecake aan de Lage Markt en werden 
beroemd om hun appeltaart. Sinds een paar jaar zit daar nu Cali. Vanaf 
het begin, toen we hier in 1982 kwamen wonen, hing er een geweldige 
sfeer. Het waren allemaal leeftijdgenoten van rond de dertig. Gewone 
mensen, werkende stellen vaak, zonder chique beroepen. Wel bijna 
allemaal import. De vroegere bewoners konden wel terugkomen, maar 
vaak was de huur te hoog of waren ze al verhuisd.’

‘Het zijn wel een beetje kippenhokken. Bij mij is het zes meter breed, 
maar bij de buren maar vier meter tachtig. Omdat we drie verdiepingen 
hebben, komen we geen ruimte tekort, maar waarom niet iets breder 
gebouwd en maar twee verdiepingen? Het mocht niet te veel kosten; 
het waren ook economisch slappe tijden. Het is eenvormig en wat saai. 
Van mij had er wel meer kleur in gemogen. Waarom die gele bakstenen 
wanden niet gesausd in lichte kleuren, zodat het straatbeeld niet alleen 
wat vrolijker, maar ook lichter wordt. De straten zijn hier al zo smal en 
donker. Op de bovenste verdieping is het in de zomer onder het platte 
dak bloedheet. Waarom hier geen zonnepanelen geplaatst of dakterras-
sen aangelegd?’

STONED
‘Ik hou van het gebeier van de klokken van de Stevenstoren. Ooit heeft 
iemand dat bijna willen verbieden. Ze kreeg er migraine aanvallen van, 
dat is verschrikkelijk, maar dat had ze zich eerder kunnen bedenken. Die 
klokken horen bij de Benedenstad. Als je ervoor kiest in de binnenstad 
te wonen, moet je sommige dingen voor lief nemen. Oók dat een café 
in de straat een beetje overlast kan geven. In de Anita Bar hoorde ik wel 
eens tot vervelens toe dezelfde plaat langskomen. O, O, Den Haag was 
ooit erg populair. Ging je klagen, zei Anita steevast: “Wij waren hier als 
eerste. Je wist waar je ging wonen.” Ik kon het overigens altijd prima 

Vlnr. Hans en Wilma van de Beek, Cees Willemsen, Frank van de Laak 
en Diederik

>>Priemstraat begin jaren 70
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vinden met Anita. Geweldig mens. Klanten die vervelend waren zette 
Anita eigenhandig buiten. Het was een volkscafé. Veel mensen in de 
Benedenstad vonden het allemaal net iets te ordinair. De Rita bar was 
in die tijd een dispuutcafé van Carolus. Daar kwam later coffeeshop de 
Snorkel in. Over overlast gesproken! Die gingen ’s nachts stoned voet-
ballen in de straat. Sommigen deden hier geen oog meer dicht. Er wer-
den ook harddrugs verhandeld. Uiteindelijk werd de coffeeshop op last 
van de burgemeester gesloten. De drugsoverlast gaat in golfbewegingen. 
Om de hoek op de Lage Markt zat ook een tijdje een dealer. Lagen de 
gebruikers bij ons in het portiek. Nu is het al tien jaar rustig.’

ADVOCATEN
‘In het begin was de sociale controle zó groot, dat ik niet eens de 
achterdeur afsloot. Dat veranderde na een jaar of tien. We hadden als 
buren een advocatenechtpaar. Ze waren erg op zichzelf en zeiden tegen 
de medebewoners in de straat geen boe noch ba. Dus toen ik op een dag 
hoorde dat er in hun pand met meubels geschoven werd, dacht ik dat ze 
gingen verhuizen. Bleken het een dag later inbrekers te zijn geweest, die 
zowat de hele hut leeg hadden gehaald.’

‘De kinderen hebben het hier altijd fantastisch gevonden en nu nog. 
Ik heb nog steeds drie zoons van begin twintig die thuis wonen. Ze 
gingen hier naar de lagere school en om te spelen waren ze vaak aan de 
Waalkade te vinden bij het basketbalveldje of in het groen achter het 
huis. Die openbare ruimte hebben we met de bewoners in eigen beheer 
genomen. De gemeentewerkers deden maar wat met hun elektrische 
zaag en maaiden alles rücksichtslos weg. Nu ziet het er erg leuk uit.’

Aan de Lage Markt heeft Cees enige jaren geleden een pandje gekocht, 
toen de gemeente haar vastgoed daar van de hand deed. Daar heeft Cees 
nu zijn werkruimte. De Priemstraat zal hij echter nooit meer verlaten. 
‘Alleen met twee benen vooruit’, besluit Cees.

FRANK VAN DE LAAK
Frank van de Laak is 55 jaar en geboren in Kekerdom. Nadat de Rita 
Bar overgegaan was in coffeeshop de Snorkel en deze moest sluiten, 
kwam het pand in handen van Brunet Advocaten aan de Oranjesingel. 
Het werd weer een café. Eerst café de Mazzel, daarna café de Druppel, 
maar in beide gevallen werd het geen succes. Totdat in januari 1983 
Frank en zijn compagnon Leon Berkers het roer overnamen en Café ‘t 
Paleis begonnen op Priemstraat 5. Leon trok zich na een paar jaar terug 
om zich toe te leggen op het organiseren van culturele evenementen 
zoals De Troost van Oost, Billy in Bottendaal en De Kaaij. 

HERMAN
‘Leon en ik kenden elkaar van de Swing, waar we allebei achter de bar 
werkten’, begint Frank. ‘We hadden veel vrienden en bekenden die 
ervoor zorgden dat Café ‘t Paleis meteen vanaf het begin een succes 
was. We organiseerden elke zondagmiddag live muziek en dat sloeg 
aan. Dat doen we nu nog regelmatig. Mijn klanten zijn voornamelijk 
25+, geen echt studentenpubliek. Mensen-mensen noem ik het altijd. 
Door de week komen ze uit de buurt na hun werk even borrelen en in 
het weekend is het een uitgaanscafé. Met Anita van de Anita Bar kon 
ik prima overweg. We waren geen concurrenten. Anita draaide altijd 
Nederlandstalig en richtte zich op een totaal ander publiek. Behalve 
Frank Boeijen, die kwam hier vaak en ging dan ook altijd even kij-
ken bij Anita. Toen we een middag georganiseerd hadden rondom 
Herman van het Parijse Keldertje, de legendarische friettent aan de 
Holtermanstraat, wilde Anita dit niet missen en was ze er ook bij. Maar 
Herman, 89 jaar toen, was het stralende middelpunt. We draaiden onder 
andere de documentaire die ooit van hem gemaakt is. Een schitterende 
dag.’

BREEKIJZER
‘Vlak na de opening hadden we meteen een inbraak. Dat is standaard 
wanneer je een kroeg begint, omdat de inbrekers ervan uitgaan dat de 
beveiliging nog niet goed geregeld is. De deur was geforceerd met een 
breekijzer. Trammelant heb ik binnen nooit gehad. Vroeger kon er wel 
veel meer. Mensen waren toleranter en communiceerden nog met elkaar. 
In de beginjaren heb ik wel eens een straatfeest mee georganiseerd, 
maar in de binnenstad is dat anders dan in de wijken. Hier is altijd wel 
reuring of wat te doen, daar hoef je geen straatfeest voor te organiseren.’

‘Er zijn met de jaren veel meer regeltjes bijgekomen. We hadden 
bijvoorbeeld een terrasvergunning, maar nu mag dat niet meer. Het 
rookverbod kwam erbij. Probeer dat maar eens goed in de hand te hou-
den. Mensen gaan in een groepje even op straat staan. Toch was er maar 
één buurtgenoot die daar wel eens over klaagde. Eén keer was er gebeld Priemstraat richting Kitty de Wijzeplaats
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naar hier, maar toen kon ik de telefoon niet 
opnemen en dat resulteerde uiteindelijk in een 
rechtszaak tegen de gemeente. Ik zou voortaan 
om 24 uur dicht moeten. Dan kun je de zaak 
net zo goed helemaal dichtgooien. Het speelde 
vorig jaar september, maar gelukkig veegde 
de rechter alle argumenten tegen ons van 
tafel. Het had ook niet zo ver hoeven komen, 
want ik was bereid met iedereen, inclusief de 
wijkagent, om de tafel te gaan zitten om de 
problemen te bespreken. Zo’n rechtszaak kost 
alleen maar geld.’

MURVIN ELIASER
Sinds vier jaar heeft Frank een nieuwe com-
pagnon: ex-judoka Murvin Eliaser. Frank 
woont zelf niet aan de Priemstraat, maar 
vlakbij aan het Sint Stevenskerkhof. Hij denkt 
nu al na over het 25-jarig bestaan van Café ‘t 
Paleis, straks in januari 2018. Frank: ‘Dan is 
de hele maand actiemaand. Voor een biertje 
betaal je dan hetzelfde als 25 jaar geleden. 
Dat was toen twee gulden. Dat ronden we af 
op één euro. Er zal veel live muziek zijn. Ik 
probeer ex-personeelsleden erbij te halen en 
nog veel meer.’

In het najaar publiceert Mariken een vervolg 
met Anita van de Anita Bar.

Tekst: Michiel van de Loo

Nieuwe foto’s: Gerie Sandmann

Oude foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Kitty de Wijzeplaats

Priemstraat richting Lage Markt
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EEN AANTAL MAANDEN AL ZIJN ER AAN DE VOET 
VAN DE SINT STEVENSKERK, IN HET VOORMA-
LIG ZALENCENTRUM AAN DE GANZENHEUVEL, 
RUIMTES INGERICHT VOOR VLUCHTELINGEN-
WERK EN VOOR ‘GEZELLIG NIJMEGEN’. 

Gezellig Nijmegen, dat geheel losstaat van Vluchtelingenwerk, verdient 
de aandacht van Mariken. Het is ontstaan vanuit een behoefte. Na slui-
ting van de noodopvang in Heumensoord probeert men in deze sociale 
huiskamer verbinding te maken tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ in-
woners van Nijmegen. Het kamp in Heumensoord werd in allerijl op-
gericht toen de stroom vluchtelingen voor het alsmaar toenemende, 
meedogenloze geweld in Syrië, buitenproportioneel werd. Daarnaast 
namen ook de aantallen toe van jonge migranten uit Afrika, op de vlucht 
voor Boko Haram. Nijmegen, als sociale stad, nam hen op. Het was 
niet meer ver van ons bed, maar dichtbij. Veel inwoners voelden de be-
hoefte iets meer te doen voor deze ‘vreemdelingen’ dan er in de krant 
over te lezen en dus is er toen in Heumensoord een levendig contact 
ontstaan tussen talloze vrijwilligers en de nieuwkomers.

CONTACT
Gezellig Nijmegen wil dit contact heel graag voortzetten, wetend dat 
het klimaat inmiddels erg veranderd is. Er is angst gezaaid door aansla-
gen in Europa. Mensen zijn beducht, maar weten niet echt waarvoor. 
We maken ons zorgen, maar is dat niet vaak het druk maken om ons-
zelf, ons geld, onze houvast, waarbij we die ander vergeten? Gezellig 
Nijmegen is als de herberg waarin plaats is voor iedereen. Er worden 
wekelijks activiteiten georganiseerd, waarvan het programma op de fa-
cebookpagina staat, maar ook wordt verzonden naar de mailadressen 
van de twee AZC’s in Nijmegen en alle samenwerkingsverbanden die er 
al zijn, zoals: Stichting Gast, Stip, Rode Kruis (dokters van de wereld) en 
SNOV. Pieternel van Zomeren is de coördinator vanuit Het Inter-lokaal. 
Met hulp van vrijwilligers maakt zij van Gezellig Nijmegen iets moois.

PHILOXENOS
Dat gaat vast en zeker lukken als wij als buurt, met alle bewoners, eens 
over de drempel stappen en daadwerkelijk die verbinding weten te leg-
gen. Daarbij moeten wij maar eens denken aan het feit dat herberg-
zaamheid in het Grieks wordt aangeduid met het woord philoxenos, wat 
letterlijk ‘liefde tot de vreemdeling’ betekent. Gezellig Nijmegen heeft 

GEZELLIG NIJMEGEN
Gezamenlijk aan de maaltijd
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BEDRIJVIGHEID
Binnen is heel veel bedrijvigheid. Als iemand een idee heeft voor een 
activiteit, dan wordt het idee gefaciliteerd, maar de ideeënbedenker 
is de eigenaar van het proces. Dus wil iemand koken, dan worden de 
kosten voor de boodschappen gedekt. Het keukenmateriaal staat er, 
maar je gaat het zelf doen. Dus is er in de ramadantijd een Soedanese 
vereniging die elke zaterdagavond van 21.00 tot 00.00 uur de maaltijd 
voor de iftar verzorgt. Ook u bent hierbij van harte welkom. Voor de iftar 
kunnen vijftien mensen van ‘buiten’, uit de buurt of uit de andere wijken 
van Nijmegen, aansluiten. Opgeven kan via het mailadres gezellignijme-
gen@gmail.com. Overigens is er voor de bezoekers zelf elke maand een 
gezellig etentje, waarbij de kosten ongeveer drie euro zijn. Gezellig aan 
tafel met elke keer weer een ander land in de spotlights.

ACTIVITEITEN
Andere activiteiten zijn onder andere naailes, gegeven door een 
Syrische, Arabische lessen voor kinderen (met het oog ook op een 
eventuele terugkeer naar landen van herkomst), maar ook Arabisch 
voor Nederlandstaligen en ping-pongles. Op de deur van het centrum 
staan de activiteiten aangegeven. Zowel de nieuwe Nijmegenaren als 
de inwoners zelf zetten zich in als vrijwilliger. Maar de behoefte aan vrij-
willigers is nog steeds groot, dus wees welkom. Daarvoor kunt u zich 
opgeven via het bovenstaande mailadres. Ga verder naar de facebook-
pagina en ‘like’ deze, zodat we met z’n allen meedoen om onze nieuwe 
medeburgers te laten wortelen in onze ingewikkelde samenleving. En... 
kom langs of beter nog: kom aan... drink een kopje koffie en voel je wel-
kom! Met deze gedachte verlaat Mariken Gezellig Nijmegen. Het was 
kort, leuk en vriendelijk en voor herhaling vatbaar. 

Tekst:  Anneke Arzbach   Foto’s: Gerie Sandmann

drie hoofddoelen: ontmoeten, verbinden en informeren. Een manier om 
elkaar te ontmoeten is koffie/thee drinken, een praatje maken en samen 
eten. Dat eten gebeurt veelvuldig binnen. Ook tijdens onze ontmoeting 
komen de geuren van vers bereide foe yong hai je tegemoet. Een ou-
dere Chinese man, die al veertig jaar in Nederland verblijft, heeft deze 
maaltijd bereid tegen de kostprijs. Zo gebeurt het altijd. De kosten van 
de maaltijd worden betaald en koffie, thee, koekjes en fruit zijn altijd 
aanwezig.

VEEL MENSEN
Op maandag, donderdag en vrijdag komen er gemiddeld dertig, veer-
tig of zelfs vijftig mensen naar de activiteiten toe. Op de dinsdagen 
en woensdagen is het wat rustiger. Het leeuwendeel bestaat uit jonge 
mannen uit Eritrea, Syrië, Palestina en Irak. Het aantal vrouwen, meisjes 
en kinderen neemt wel toe. Met name de vrouwen hebben overdag 
vaak andere bezigheden en zijn dan niet in de gelegenheid om te ko-
men. Alle bezoekers willen dolgraag contact met Nederlanders om de 
taal te leren spreken, maar zij willen ook contact leggen om iets te doen 
te hebben. Schroom daarom niet als u een klusje heeft, waarbij u hulp 
kunt gebruiken, om binnen te lopen en hulp te vragen. Er hoeft niet 
voor betaald te worden. Het gaat om het intermenselijk contact, het 
elkaar leren kennen. De nieuwkomers zijn in het land van herkomst vaak 
gewend hun eigen handeltje op te zetten en dat gaat nu éénmaal niet 
zo gemakkelijk in Nederland, door allerlei ingewikkelde regelgeving. De 
bereidheid is er echter wel om te helpen en iets te doen. Dat mogen 
ze wel bij organisaties zonder winstbejag, maar zodra zij betaald werk 
verrichten, wordt dit gekort op hun uitkering, net zoals bij iedereen. 
In de tussenliggende tijd, tot er echt uitzicht komt op betaald werk, 
is het mooi als de contacten door elkaar te helpen tot stand komen, 
want al doende leert men de taal. Bij Gezellig Nijmegen is de voertaal 
Nederlands en Engels. Natuurlijk spreken de bezoekers onderling vaak 
Arabisch, maar dat is logisch.

De ontmoetingruimte van Gezellig Nijmegen
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Ik zit voor het raam. Niet zomaar een raam, 
maar hét raam van Nijmegen. Iedereen komt 
langs dit raam: stad IN van links naar rechts, 
stad UIT van rechts naar links. De zaterdagen 
zijn het drukst: ‘s ochtends van links naar 
rechts. Later, vanaf vier uur ‘s middags, keert 
de getijdenstroom en domineren de mensen 
die van rechts naar links, de stad uit gaan. 
Het eb en vloed van Nijmegen.

Het raam waarover ik schrijf, bevindt zich in 
Café Van Rijn. Een kijkraam als een bovenmaats 
breedbeeldtelevisiescherm waar de scènes zich 
op afspelen. De acteurs komen enter stage left, 
om een aantal stappen later exit stage right het 
podium te verlaten en v.v. Daartussen speelt 

FAVORIETE 
PLEK IN DE   
BINNENSTAD
Eb en vloed
Jack Fila

zich de scène af. Elke acteur sleept een stukje 
geschiedenis met zich mee, een rekwisiet 
die hij (of zij) met zich mee sjouwt. De tassen 
met logo’s, de dozen met keukenapparatuur, 
de ballonnetjes van Nannies. Een kind in de 
kinderwagen sabbelt voldaan aan een ijsje. 
Een veel te dik meisje van 13 sabbelt voldaan 
aan een hamburger. Een jongen beent richting 
centrum zonder van zijn mobieltje op te kijken 
(o, wat vind ik dat getuur op de smartphone 
suf). ‘Kijk daar, die is de weg kwijt.’ ‘Wie?’ 
‘Hem daar, die met zonder sokken!’ ‘Beetje 
verward.’ ‘Het worden er steeds meer.’ ‘Er 
moet hier ergens een nest zijn.’ Mannen, 
vrouwen, jong, oud, dik, dun, lang, kort, breed, 
smal. Ik houd van mensen observeren. Samen 

Van rechts naar links de stad UIT

Van links naar rechts de stad IN

met andere raamzitters verzinnen we van 
iedere voorbijganger zijn geschiedenis. Dat is 
het spel, en daarom is de plaats aan dat raam 
de mooiste plek van Nijmegen.
In de lente van ieder jaar verplaats ik me 
van binnen naar buiten. Op het terras blijkt 
echter het kader van het raam nog steeds 
beeldbepalend. Aan weerszijden begrenzen 
houten schotten mijn blikveld. Ook hier waan 
ik me voor een televisie. Het linker schot van 
het terras schermt de kijkrichting naar het 
Keizer Karelplein af. Het rechter vormt de 
kunstmatige, maar o zo noodzakelijke barrière 
met de McDonalds. Sinds zijn opening is het 
filiaal een hangplek voor jongeren. Hier worden 
afspraakjes gemaakt, komen ze bekenden 
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van school tegen. Hier is het startpunt van de 
verdere avond stappen. Hier heeft dat meisje 
van 13 haar hamburger gekocht. Vanaf de 
barkrukken naast de ingang kijken de jongens 
en meisjes verwachtingsvol naar buiten. Over 
een aantal jaren zullen zij waarschijnlijk hun 
kijkpositie naar het raam van Café Van Rijn 
verplaatsen. Vooralsnog echter moeten zij het 
met een minder aantrekkelijk uitzicht stellen.

Vanaf het Keizer Karelplein klinkt de sirene 
van een ambulance. De hoofden op het terras 
draaien gezamenlijk naar links. De ambulance 
komt voor de McDonalds tot stilstand en de 
ziekenbroeders spurten naar binnen. Fast food 
kills schiet het door me heen. Eigen schuld 
dikke bult hoor ik van verderop het terras. Even 
later komen de broeders onverrichter zake 
terug. Loos alarm. Dan komt de bedrijfsleider 
gehaast naar buiten en wijst richting de 
Molenstraat. Daarachter, in de Broerstraat, heb 
je nog een McDonalds! De broeders springen 
in de ambulance en verdwijnen met zwaaiende 
alarmlichten in de Tweede Walstraat, via de 
Bloemerstraat, Augustijnenstraat en Markt 
waarschijnlijk de kortste weg.

De rust keert weer. Ik ga verder met mensen-
kijken. In de namiddag en de vroege avond 
zijn het vooral werkende mensen die na een 
dag noeste bureauarbeid binnen in het café, of 
buiten op het terras met een glas bier op adem 
komen. Later op de avond zullen studenten 
hun plaatsen overnemen. Ook zij zullen getuige 
worden van het eb en vloed van mensen, nu 
echter van het uitgaanspubliek.

Het eb en vloed, het komen en gaan. Op 
het terras van café Van Rijn heb je geen 
gespreksonderwerpen nodig. Die dienen zich 
spontaan aan, ongevraagd. Vanaf de Walstraat 
komt een vrouw van twijfelachtige staat 
aanlopen: veel te hoge naaldhakken, te kort 
minirokje, kort jasje met luipaardmotief, hoog 
blond geverfd haar, zwaar opgemaakt met 
knalrode lippen en zwart gapende ogen. ‘Komt 
die van de Nieuwe Markt af?’ Mijn buurman 
heeft al het antwoord. ‘Heeft zeker pauze.’   

Tekst: Jack Fila    Foto’s: Gerie Sandmann

Eritreeër aan de Waal 
Op de heetste zaterdag van mei verliet ik met 
mijn wandelmaatjes de stad via de Ooypoort. 
Boven op het bruggetje lieten wij tegemoetko-
mende moeder en kind ons vrij passeren. De 
Waal zag er nu heel anders uit. Het glinsteren-
de water en kleurrijkheid van het groen, lieten 
de kwalificatie Nijmegen ‘Summer Capital of 
Holland’ tot zijn recht komen. 
Om de ‘Nacht van de Vluchteling’, die dit jaar 
voor de tweede keer in onze regio plaatsvindt, 
uit te kunnen lopen, trainden wij onze benen. 
Deze keer liep ik met enkele teamgenoten die 
de pittoreske plekken om onze stad niet goed 
kennen. In bijna dertig kilometer konden wij de 
Elyseese velden, het Filosofendal, de bossen 
van Berg en Dal en Heumensoord bewonde-
ren. 
Met belangstelling luisterde ik naar de conver-
saties van jonge medewandelaars met onze 
Syrische vriend Yasser die ruim een jaar gele-
den in het tentenkamp tussen de Schietbaan en 
de Scheidingsweg overwinterde. In vloeiend 
Nederlands vertelde hij over zijn vluchtroute. 
Nadat hij de zee van de dood had overleefd en 
de vaste grond van het vrije Europa had bereikt, 
moest hij veertig kilometer te voet afleggen om 
het dichtstbijzijnde bewoonde gebied te berei-
ken. Het verhaal van Yasser maakte ons nog 
strijdbaarder om straks de donkere kilometers 
van de solidariteitsnacht met de machtelozen 
elders af te leggen. 
De laatste kilometers liepen wij in stilte. Aan het 
gezang van de vogels kon je horen hoe heet die 
middag was. Mijn waterfles was bijna leeg. Ik 
dacht aan de dorstige momenten die ik ooit er-
varen had. Gelukkig kon de vermoeide merel 
die in de schaduw van struiken stond zo naar 
het water vliegen. Wat zijn we toch bevoorrecht 
hier. We leven in een prachtgebied tussen de 
Maas en de Waal. De wateren waar miljoenen 
naar verlangen. 
Eenmaal thuis, nam ik een koude douche. 
Met een kan water op tafel begon ik de krant 
van de voorbije ochtend te lezen. Ik huilde om 
Elias wiens stoffelijke overschot aan de Waal 
aangetroffen was. Ik dacht aan zijn moeder 
die ergens in het droge Eritrea voor het geluk 
van haar zoon in het vrije Nijmegen bidt.  

Qader Shafiq

Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)

Dinsdag 12 september 2017 
om 14:00

Thema:    De inspiratie van Titus Brandsma 
(1881-1942)

Spreker:  Marieke Rijpkema, beheerder Titus 
Brandsma Memorial

Locatie:  Stijn Buysstraat 11

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Nijmeegse 
hoogleraar Titus Brandsma in concentratiekamp 
Dachau om het leven is gebracht. Wie was 
deze uit Friesland afkomstige pater, die in 2005 
gekozen werd tot grootste Nijmegenaar aller 
tijden? Wat heeft hem bewogen om op te komen 
voor de persvrijheid ten tijde van de Duitse 
bezetting? Hoe kon hij in kamp Amersfoort en 
zelfs nog in kamp Dachau zo zachtmoedig zijn 
voor vriend en vijand? Hoe komt het dat hij in 
binnen- en buitenland nog steeds herdacht 
wordt, en mensen uit allerlei rangen en standen, 
werk- en leefomstandigheden aanspreekt?

Deze middag zijn we te gast in het Titus 
Brandsma Memorial (TBM). Het TBM bestaat 
uit de Titus Brandsma gedachteniskerk aan 
het Keizer Karelplein, het kerkplein met 
de Wereldvredesvlam, het naastgelegen 
bezinningscentrum en het klooster van de 
Karmelieten. 
De beheerder van het TBM, Marieke Rijpkema, 
zelf ook Karmeliet, zal het een en ander 
vertellen over het leven en de inspiratie van 
Titus Brandsma. We kijken naar een korte 
documentaire, en krijgen een rondleiding door 
de gedachteniskerk. 

LEZINGENCYCLUS
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��Waar zijn jullie geboren?
  Sam: Op de Voorstadslaan, maar ik woon 

sinds ik anderhalf ben in de Benedenstad.
 Lotte: In de Begijnenstraat.

� Hoe vinden jullie het in Nijmegen-
Centrum?

   Sam: Mooi, gezellig en bijzonder.
  Lotte: Ik weet niet beter, maar ik vind het wel 

leuk.

� Met wie wonen jullie in huis?
  Sam: Met mijn zusje en mijn vader en 

moeder.
 Lotte: Met mijn ouders en broer.

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

  Sam: Ik zit op het Montessori derde klas 
vmbo-t.

  Lotte: Basisschool Petrus Canisius, in groep 
8.

��Wat vind je het leukst aan je broer/zus?
 Sam: Gezellig, lief en creatief.
  Lotte: Dat ik soms lekker met mijn broer 

kan stoeien.

��Hebben jullie hobby’s?
  Sam: Filmen, gitaar spelen en films op 

Netflix kijken.
  Lotte: Ja, ik speel trompet. En ik turn, duik 

en rijd paard.

��Lezen jullie wel eens?
 Sam: Af en toe
  Lotte: Ja, ik lees het liefst ‘Dagboek van 

een muts’ of ‘Leven van een loser’.

OPGROEIEN IN 
NIJMEGEN-CENTRUM 

Sam (15) en Lotte (12) van der Kwast

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

 Sam: Een adelaar.
  Lotte: Een kat, want dan word je lekker 

geaaid. Of een vogel, omdat het me leuk 
lijkt om te vliegen.

��Hebben jullie ook hartsvrienden/
vriendinnen?

 Sam: -
 Lotte: Ja, Dana en Fenna.

��Waar worden jullie heel blij van?
 Sam: Op de bank muziek luisteren.
 Lotte: Van mijn vriendinnen.

��Waar worden jullie boos of verdrietig 
van?

 Sam: Discriminatie.
 Lotte: Van ruzie.

��Wat is jullie favoriete vakantieland?
  Sam: Frankrijk, lekker zonnig en mooi 

landschap.
 Lotte: Amerika.

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

  Sam: Een boot kopen en erop wonen.
  Lotte: Dan zou ik er heel veel mee gaan 

sparen en dan kan ik bijna alles kopen wat 
ik leuk vind.

��Wat is jullie lievelingseten?
 Sam: Pizza tonno.
  Lotte: Zalmpakketjes (zalm/groenten in 

bladerdeeg verpakt).

��Wat willen jullie later worden?
 Sam: Cameraman.
 Lotte: Juf.

��Wat is jullie grootste droom?
 Sam: Gelukkig worden. 
 Lotte: Om beroemd te worden.

Tekst:  Anneke Arzbach     Foto: Joachim van der Kwast
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Ruim een jaar zijn de roeiers van RV de Waal nu actief op de Spiegelwaal. Op 7 mei hield 
de vereniging open huis. Er was flink wat belangstelling voor de rondleidingen en een 
aantal mensen stapte in de boot om het roeien zelf te ervaren.

Het is bewolkt, maar de temperatuur is aangenaam en het blijft de hele dag droog. Ideaal 
roeiweer dus. Tijdens deze open dag is er volop bedrijvigheid op het voormalige terrein van 
dakdekkersbedrijf Wijers, net onder de Snelbinder in Lent. Veel mensen komen, vooral op de 
fiets, even een kijkje nemen. Er is koffie, frisdrank en cake, er staat een springkussen voor de 
kinderen en later op de dag is er zelfs een optreden van de band Broadway Brass. 
Berend van Raaij, roeier en lid van de ledencommissie, is een van de organisatoren. Hij 
verwelkomt de bezoekers en zorgt dat belangstellenden in groepjes worden rondgeleid over het 
terrein. 

Clubhuis en krachthonk
De rondleiding gaat langs de loodsen, waar in totaal rond de veertig boten liggen, van smalle 
skiffs tot brede C4-boten met stuur. Er is zelfs een acht, die al heeft deelgenomen aan 
wedstrijden. De meeste boten zijn geschonken door roeiverenigingen door het hele land. Bepaald 
geen afdankertjes, maar wel boten die grondig zijn opgeknapt voordat ze het water op konden. 
Natuurlijk wordt ook het clubhuis niet overgeslagen tijdens de rondleiding. Hier is niet alleen de 
kantine, maar ook een compleet krachthonk met roeitoestellen en andere fitnessapparatuur.

Onwennige eerste halen
Natuurlijk is een rondleiding niet compleet zonder een stukje roeien. Wie lid wordt van RV de 
Waal leert eerst ‘droog roeien’ op een ergometer. Daar is vandaag geen tijd voor. Dat betekent 
dus na een paar korte instructies instappen en de boot in. Uiteraard wel samen met een ervaren 
roeier als stuurman of -vrouw. 
Astrid van der Looij heeft een paar weken geleden het roeien weer opgepakt nadat ze eind jaren 
‘80 bij studentenroeivereniging Phocas actief was geweest. Ze heeft haar partner en een vriendin 
meegenomen naar de open dag. Deze twee hebben nog niet eerder geroeid en stappen dan ook 
wat onwennig in een C4 onder leiding van Jan Willem Gerritsen. Ondanks een paar spannende 

momenten - balans houden is een hele kunst 
als je nog niet eerder hebt geroeid - is het 
korte stukje Spiegelwaal de nieuwe roeiers 
goed bevallen. ‘Het was heerlijk op het water, 
bijna meditatief’, zegt Astrids vriendin Saskia 
Henze. De eerste kennismaking smaakt naar 
meer. Saskia en Astrids partner Haaije Postma 
melden zich bij Berend om zich in te schrijven 
voor de beginnerscursus. Zodra er plek is, 
gaan ze tijdens tien trainingen de beginselen 
van het roeien leren, waarna ze besluiten of ze 
doorgaan.
Berend is erg enthousiast over de opkomst 
tijdens de open dag. ‘Er zijn ongeveer 150 
mensen komen kijken. 44 mensen hebben 
zich aangemeld. De meesten voor de 
beginnerscursus, maar ook negen ervaren 
roeiers en vijf jeugdleden. Het is alweer een 
prachtig roeiseizoen!’  

Tekst: Martijn Vet    Foto’s: RV de Waal 

‘ROEIEN OP DE  
SPIEGELWAAL IS BIJNA
MEDITATIEF’

Roeien op de Spiegelwaal Muziek en publiek bij de open dag

Roeien bij RV de Waal
RV de Waal is de roeivereniging voor 
iedereen in en rond Nijmegen. Samen met 
studentenroeivereniging Phocas en andere 
watersportverenigingen heeft de vereniging 
de intentie om zich uiteindelijk te gaan 
vestigen in het Bastion onder de Verlengde 
Waalbrug. 
Iedereen van 10 tot 100 jaar kan roeien. Wil 
je leren roeien, dan kun je je aanmelden voor 
de introductiecursus. Ervaren roeiers zijn 
altijd welkom om een keer langs te komen of 
kunnen direct lid worden en worden dan in 
een ploeg ingedeeld.
RV de Waal is gevestigd aan de:
Oosterhoutsedijk 48 in Lent; 
www.rvdewaal.nl.
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Kronenburgerpark
Rob!

Op 28 mei - een prachtige, bijna wol-
kenloze, erg warme zondag - zette het 
lammetje van Nora - Rob - zijn eerste 
stapjes in de weide. Waarschijnlijk ge-
boren in de vroege ochtend. Al weken 
tevoren monitoren de dierenverzorgers 
de zwangere geitjes Nora en Mette, en 
zoals bijna altijd bevallen ze op een on-
verwacht moment zonder dat er iemand 
bij is. Zoals ook dit keer weer. En alles is 
goed verlopen.
De naam mag gekozen worden door de 
dierenverzorger, die het vond. Dit keer 
was dat Helga. De eerste letter van de 

naam is bepaald door de L.F.N.L.,
de Landelijke Fokkersclub Nederlandse 
Landgeiten.
Rob is wit met hier en daar een klein 
zwart vlekje. En de eerste bokkenspron-
getjes heeft hij al voorzichtig gemaakt.
Het wachten is nu op het lammetje van 
Mette. Zij zal een dezer dagen bevallen.
Zoals aangekondigd in de vorige Mari-
ken zal er een open dag zijn op zaterdag 
8 juli van 12.00 tot 17.00 uur in de die-
renweide. Iedereen is van harte welkom 
om onze dieren van dichtbij te zien en 
de verhalen van onze dierenverzorgers 
te horen over de verzorging en al het wel 
en wee. Tot dan. 

Tekst: Joke van Onna   Foto: Gerie Sandmann

juni 2017
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THUISAFGEHAALD
(HEEL) BIJZONDER
Vijf jaar geleden begonnen in Utrecht. Marieke rook de lekkere geuren van het avond-
eten bij de buren. Zij en haar man, beide met een drukke baan en ouders van twee op-
groeiende kinderen, waren jaloers en dachten: 'Waarom kan die lieve buurvrouw die zo 
lekker kan koken niet wat extra voor ons maken? Dat komen we dan ophalen en betalen 
haar daarvoor.' 

Zo gedacht, zo gedaan, aldus Thomas Balvers, die samen met Tamara Willemsen het idee 
Thuisafgehaald in Nijmegen promoot. 'Thuisafgehaald is inmiddels een landelijk concept. Als je 
naar de resultaten tot nu toe kijkt, dan kun je alleen maar onder de indruk zijn', aldus Thomas.

Eten verbindt  
Vanuit de eenvoudige grondgedachte dat samen eten mensen bij elkaar brengt, ontwikkelden 
Marieke Hart en haar man Jan Thij Bakker het concept Thuisafgehaald. We lezen op de website 
van Thuisafgehaald:

Oprichter Marieke Hart, over haar motivatie: 
'Wij houden van lekker eten. Het delen van 
lekker eten zorgt voor kleine geluksmoment-
jes. Wij proberen de wereld mooier te maken 
door het delen van klein geluk in de buurt. We 
zijn met hart en ziel verbonden aan onze mis-
sie en aan de mensen met wie we Thuisafge-
haald realiseren. Wij verbinden mensen met 
elkaar. Om te zorgen dat zij iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Het realiseren van "een 
match" blijft voor ons een mooi moment. Het 
is de start van een ontmoeting en vaak ook 
een blijvende relatie tussen buurtgenoten.'

Daarnaast realiseerden de initiatiefnemers 
zich al snel dat het concept méér pluspunten 
had. Doordat je voor meer mensen kookt 
dan alleen maar voor jezelf, ga je voedselver-
spilling tegen en stimuleer je gezonder eten. 
Naast de gezellige en sociale voordelen dus 
ook winst voor gezondheid en milieu.

Wat begon in Utrecht is inmiddels uitgegroeid 
tot een populaire landelijke website, met een 
groeiend aantal leden in Nijmegen.

Sociaal geëngageerd 
Het concept van Thuisafgehaald is de laatste 
jaren op een verrassende wijze doorontwik-
keld naar een sociaal geëngageerd initiatief 
dat méér is dan alleen maar een extra potje 
koken voor de buren. Thuisafgehaald richt 
zich niet alleen op het delen van je avond-
eten, maar is ook bedoeld voor mensen die 
rond het avondeten wat ondersteuning kun-
nen gebruiken en voor mensen met speciale 
etenswensen. Een thuiskok voor extra hulp 
rond het avondeten. 

Wat is het verschil tussen Thuisafgehaald en 
de extra hulp van een thuiskok? 
Tamara: 'Wij merkten al snel dat er niet alleen 
thuiskoks waren die iets extra’s wilden koken, 
maar ook die speciaal voor mensen wilden 
koken die door omstandigheden dat niet meer 
zelf konden. Voor mensen die bijvoorbeeld 
door een handicap niet zo vaak meer de deur 
uit konden. Of die tijdelijk – door een ziekte 
of blessure – aan huis gebonden waren. 
Thuisafgehaald koppelt zo’n kok aan die buur, 
bespreekt de etensvoorkeuren en spreekt af 
waar en wanneer de maaltijd gebracht wordt.' 
Thomas: 'Thuisafgehaald is eigenlijk gewoon 
een online platform voor het delen van de 
maaltijd. Maar als je extra hulp vraagt, koppelt 
Thuisafgehaald actief thuiskoks aan mensen 
met speciale etenswensen. Hier in Nijmegen 

Maaltijd wordt bezorgd

>>
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doen Tamara en ik dat, vanuit respectievelijk Pluryn en Tandem Wel-
zijn. Onze organisaties hebben dit onderdeel van Thuisafgehaald als 
het ware "geadopteerd" en proberen het concept verder uit te dragen. 
Zo organiseren wij voor Thuisafgehaald allerlei food events, zoals laatst 
in het Zelfregiecentrum "Eet mee op het ZRC", speciaal voor mensen 
met een beperking. Of een food shoot, waar wij de thuiskoks een 
fotoworkshop aanbieden waarmee zij hun maaltijden beter in beeld 
kunnen brengen.'

Thuisafgehaald is een online platform. Is dat niet voor sommige men-
sen een te hoge drempel? 
Tamara: 'Thomas en ik helpen ook mensen die het internet wat te 
moeilijk vinden. Voor hen is er een telefoonnummer (zie kader, red.) 
waar zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Zo proberen wij mensen 
te koppelen.'

Wat kost zo’n maaltijd? 
Thomas: 'De prijs van een maaltijd bepaalt de kok. Het hangt af hoe hij 
of zij inkoopt. Met kiloknallers ben je natuurlijk goedkoper uit dan met 
biologische producten. In beide gevallen bepaalt de prijs van de ingre-
diënten de prijs van de maaltijd. Deze varieert van 3,50 euro tot 6 of 7 
euro. Dus goed te doen.' Tamara glimlachend: 'Plus een kwartje voor 
de moeite, voor het water en de elektriciteit. Het is geen commerciële 
organisatie, hoewel sommige koks heel ambitieus zijn.'

Wat is de rol van Tandem en Pluryn? 
Thomas: 'Tandem en Pluryn zien het maatschappelijke belang dat het 
concept Thuisafgehaald kan hebben. Buiten het feit dat het gewoon 

gezellig is om samen te eten, geeft het ook mensen de kans om de 
buurt beter te leren kennen, worden mensen geholpen die tijdelijk 
niet in staat zijn om voor zichzelf te koken en haalt het mensen uit 
hun geïsoleerde positie. Vooral dat laatste is voor de organisaties van 
belang.' Tamara: 'Het concept wordt ook ingezet om mensen met 
een beperking een gezondere leefstijl aan te leren. Vaak zie je dat die 
mensen ongezond leven. Binnen Pluryn en andere welzijnsorganisatie 
is daarom de laatste jaren veel aandacht voor zaken als meer bewegen 
en gezonder eten. Ook daarin vervullen met name onze extra activitei-
ten en de extra hulp van thuiskoks een belangrijke rol.'

Bij Thuisafgehaald draait alles om samen eten. Maar ook om samen 
koken. Tamara: 'Net zoals we workshops organiseren over gezond 
koken, hebben we ook thema’s zoals de Indische keuken. Het concept 
Thuisafgehaald leent zich voor tal van initiatieven. Zie het als een pa-
raplu waaronder allerlei initiatieven georganiseerd kunnen worden die 
mensen binden. Dat is zo leuk aan Thuisafgehaald.'

Tamara sluit ons gesprek af: 'Gezonde leefstijl betekent ook dat je 
gezien wordt in de buurt en dat je in contact komt met je buren. Je 
kunt dan iets voor de ander betekenen. Het is niet alleen het delen van 
maaltijden. Het gaat vooral ook om de sociale contacten.'

Prijs 
Afgelopen jaar ontving Thuisafgehaald een prijs voor vernieuwend so-
ciaal ondernemerschap, HeldCare, een initiatief van Achmea Foundati-
on en Social Enterprise NL. We lezen op de website van HeldCare: 'De 
deelnemers hebben vernieuwende producten of diensten ontwikkeld 
in zorg en welzijn en maken hiermee impact voor kwetsbare ouderen. 
Waardoor zij bijvoorbeeld meer bewegen en actiever leven. Of veiliger 
zijn in en om hun huis zijn. Waardoor zij in contact komen met anderen 
en met gemak op pad gaan. Of vanuit hun eigen kracht een actieve rol 
kunnen spelen.' 

Interview: Els Stouthamer en Jack Fila 

Bronnen: www.thuisafgehaald.nl en flyer 

Illustraties: Thuisafgehaald 

Foto's: Bob Karhoff en Bert van de Ven

Een maaltijd wordt geserveerd

WAT IS THUISAFGEHAALD?

Via Thuisafgehaald kun je eten delen met je buurtgenoten. Thuis-
koks met een passie voor koken, delen hun kookkunsten met 
afhalers die graag lekker en vers eten. Zo kun je smullen van een 
zelfbereide maaltijd zonder dat je zelf hoeft te koken. Direct een 
leuke manier om je buurt te leren kennen. Er hebben de afgelo-
pen vijf jaar al 220 duizend ontmoetingen plaatsgevonden! Er zijn 
in Nederland meer dan 13 duizend thuiskoks die koken. Vast ook 
bij jou in de buurt.

VOOR WIE IS THUISAFGEHAALD?

Thuisafgehaald laat buurtgenoten samenkomen om te genie-
ten van goed en lekker eten. Iedereen kan bij Thuisafgehaald 
terecht. Of je nu van koken houdt en graag anderen blij maakt 
met je kookkunsten. Of dat je graag een maaltijd afhaalt in de 
buurt en zo nieuwe gerechten proeft of buurtgenoten beter 
leert kennen.

Thuisafgehaald is er ook voor mensen die (tijdelijk of langer) 
extra hulp kunnen gebruiken rond het avondeten. Iedereen kan 
in een situatie terechtkomen, waarin het even niet lukt om zelf 
te koken. Dan zoekt Thuisafgehaald een geschikte thuiskok uit 
de buurt die regelmatig lekkere verse maaltijden wil maken.

>>
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EET MEE OP HET ZRC

Wanneer mensen zorg of ondersteuning nodig hebben, wordt 
dit steeds vaker verleend door een familielid, vrijwilliger of 
buurtgenoot. Buurtgenoten spelen een steeds belangrijkere 
rol in ‘Thuisafgehaald’. In dit project koken buren namelijk voor 
mensen met een beperking of een bijzondere behoefte rond het 
avondeten. Denk aan senioren die niet meer zo goed ter been 
zijn, mensen die kampen met een tijdelijke of chronische ziekte 
of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
Vind jij het gezellig en lekker om samen te eten en zo anderen 
te ontmoeten? Sluit je dan aan! Twee keer per maand kun je 
vrijdag op het Zelfregiecentrum Nijmegen terecht voor een war-
me maaltijd. Eten is om 18.00 uur. De maaltijd wordt gemaakt 
door Tonny, kok van Thuisafgehaald. Het eten is in de gezellige 
kantine van het Zelfregiecentrum. Iedereen, jong, oud, handicap 
of niet, is van harte welkom. Het menu vind je iedere maand op 
www.thuisafgehaald.nl onder de knop ‘Event’. 

Zelfregiecentrum, St. Jorisstraat 72  
(ingang aan het Trajanusplein), Nijmegen. 
Kosten:  
€ 4,- (Afhalen kan bij meer dan twintig aanmeldingen). 
Aanmelden:  
tamara@thuisafgehaald.nl of b.vd.putten@zrcn.nl.  
Wanneer:  
twee keer per maand op vrijdag van de maand vanaf 17.45 uur.
Voor precieze data, mail Tamara of Birgit.  
Kijk op:  
www.thuisafgehaald.nl/events voor de data. 
Tijd:  
17.45 uur inloop, 18.00 uur maaltijd. 
Waar:  
Zelfregiecentrum, St. Jorisstraat 72, 6511 TD Nijmegen.

HOE WERKT THUISAFGEHAALD?

Eten delen kan op twee manieren, afhankelijk van je behoefte en 
mogelijkheden.

1. Maaltijden delen.

Je kunt op www.thuisafgehaald.nl zoeken naar lekkere maaltijden 
in de buurt. Iets lekkers gevonden? Het contact met de thuiskok is 
met één klik op de knop gelegd. Op het afgesproken tijdstip ga je 
de maaltijd even afhalen en daarna... lekker thuis opeten. 

Registreren is gratis en vrijblijvend. Als je bent ingeschreven, kun 
je ook per e-mail de maaltijden uit de buurt ontvangen. Dan krijg je 
vanzelf bericht als je iets lekkers kunt afhalen.

2. Thuiskok zoeken voor extra hulp rond het avondeten.

Zit je tijdelijk of langdurig in een situatie waarin je wat extra hulp 
rond het avondeten kunt gebruiken? Omdat je bijvoorbeeld door 
ziekte of een ongeluk (tijdelijk) niet mobiel bent of er even alleen 
voor bent komen te staan? Zou je best hulp willen krijgen uit de 
buurt, maar weet je niet waar je aan kunt kloppen? Thuisafgehaald 
verbindt je aan een van de vele thuiskoks in de buurt die graag een 
stapje extra zet voor een buurtgenoot.

Je kunt op de website www.thuisafgehaald.nl direct op zoek gaan 
naar een thuiskok door je postcode in te vullen. Of bekijk de pagina 
‘Hoe werkt het?’ op de website (gele button rechtsboven op elke 
pagina). Hier wordt in stapjes uitgelegd hoe je een thuiskok voor 
extra hulp zoekt.

Ben je niet zo handig met de computer?  
Je kunt Thuisafgehaald bereiken via de telefoon: 06 83 44 71 97.
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BETER EEN GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND

Politie en brandweer aan de deur

Een verslag van de gebeurtenissen rond 
het gaslek in de Van Berchenstraat

Ze zeggen altijd dat een gezamenlijke ‘vijand’ verbroedert. Maandag 
22 mei heb ik dat ook zo mogen ervaren. Op de terugweg van een 
katten-kraambezoek werd ik in de auto door mijn overbuurman Erik 
gebeld. Of die blauwe Opel Corsa in onze straat van mij was. De 
schrik sloeg me om het hard. Diverse rampscenario’s schoten door 
mijn hoofd. Het zal toch niet waar zijn dat dat mooie karretje van 
mij, mijn mobiele onafhankelijkheid, en door vlijt en volharding bij 
elkaar gespaard, flink in de kreukels ligt?

Nee, of ik hem kon verplaatsen in verband met een gaslek in de 
straat. Het lek was het gevolg van werkzaamheden voor het aan-
leggen van glasvezel in de straat. Omdat een aantal bewoners in de 
straat geen gas meer kreeg, heeft men aan de bel getrokken en is 
Liander gaan zoeken en achter het lek gekomen. Met dat scenario 
had ik geen rekening gehouden. Mijn auto stond bovenop de plek 
van het lek. Aangezien we niet echt in de buurt waren, spoorde ik 
de chauffeur wat aan: ‘Burn some rubber baby.’

Intussen kreeg ik een bericht van mijn goede vriend en overbuur-
man Wouter. ‘Ben je veilig, Kraantje?’ Vanaf zijn balkon aan de 
Kronenburgersingel had hij een goed zicht op alle taferelen. Er 
werd al snel flink opgeschaald door politie en brandweer. Toen we 
aankwamen rijden richting Van Berchenstraat, werden we tegenge-
houden door de politie. Vanaf het Keizer Karelplein werd de buurt 
afgezet. Ik mocht inmiddels niet meer bij mijn auto in verband met 
ontploffingsgevaar. Een verplaatsbare ambulance container was al 
ingericht op de groenstrook in de bocht naar de Kronenburgersingel. 
De voorlichter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid was inmid-
dels opgetrommeld. Brandweer en politie waren in groten getale 
aanwezig.

Vanachter de rood-witte afzetlinten aanschouwden wij, bewoners 
van de Van Berchenstraat en de toegestroomde pers, het spekta-
kel vanaf de zijlijn. De mensen die thuis waren, waren inmiddels 
geëvacueerd door de politie. Op ouderwetse wijze - iedere vonk 
van een elektrische deurbel kon zo maar fataal zijn - werden men-
sen door flink op de deuren te bonzen gealarmeerd. Overbuurman 
Marcel was overduidelijk gestoord tijdens het avondeten. Hij stond 
met een bord, vol met culinaire restsporen, in zijn hand de boel te 
bekijken. Terwijl de hulpdiensten druk in de weer waren, ontmoette 
ik straatgenoten die ik nog niet kende. Wat een bont en interessant 
gezelschap. Je zou kunnen zeggen dat het achter het afzetlint ge-
zellig werd. Zo kwam ik erachter dat een gewezen profwielrenster 
in de straat woont die als haas gewerkt heeft voor Marianne Vos. 
Buurman Erik, die mij eerder belde over de auto, had een aantal 
buren uit de straat gewaarschuwd en zich over hen ontfermd. 

Inmiddels kregen we in de gaten dat er echt wel wat aan de hand 
was. Het gas uit het lek had zich inmiddels verspreid in de riolering 
en drong zo de individuele huizen binnen. Kans op grote ontploffin-
gen dus. Inmiddels hadden de hulpdiensten voor de bewoners uit 
de straat een meeting geregeld in het Kronenburgerpark. Terwijl de 
overige gasten van het park op deze mooie dag aan het chillen of 
aan het bootcampen waren, werden wij rond halfnegen ‘s avonds 
geïnformeerd over de gang van zaken door een woordvoerder van 
de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het kon nog wel even gaan du-
ren en de vraag was of we wel in onze eigen bedjes konden slapen 
vanavond. Het was mooi weer, dus er werd al gekscherend geop-
perd om een tentenkamp op te slaan in het park. Ook het AZC in 
het oude belastingkantoor werd door een bewoonster genoemd. Ik 
mocht in ieder geval, indien nodig, bij overbuurman Wouter blijven 
slapen. Een jonge vrouw uit de straat, die ik nog niet kende, opper-
de om een groepsapp voor de straat aan te maken, zodat we elkaar 
op de hoogte konden houden. Het initiatief van Stephanie kreeg 
veel bijval. Er werd afgesproken dat er rond halftien een nieuwe 
meeting zou plaatsvinden. 

juni 2017
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advertentie

In de tussentijd nuttigden wij ons geïmpro-
viseerde avondeten (witte wijn en chips) 
op het balkon bij buurman Wouter. Die was 
trouwens al wezen kijken waar de matras-
jes lagen opgeborgen. 

Een flink uur later begaven we ons weer 
richting ‘meetingpoint’. De groep was gro-
ter dan de eerste keer. De tamtam had zijn 
werk gedaan. Teckel Emma, met baasjes 
Toos en Claus mee, wist niet wat haar over-
kwam. Normaal gesproken ligt ze rond dit 
tijdstip al te snurken in haar mandje. 
‘Sein meester’ werd gegeven. Het gaslek 
was gedicht en de rioleringen waren gasvrij. 
We mochten gefaseerd onder begeleiding 
van de politie onze huizen in. Zij hadden 
de sleutels in een eerder stadium gevor-
derd. We verzamelden aan het begin van 
de straat. Op afroep werden de huisnum-
mers genoemd en mochten we mee. De 
bewoners direct boven het lek, waaronder 
wij, moesten hun gaskraan tot nader order 
dichthouden. Geen warme douche dus van-
avond. Een gedeelte van de straat, het was 
inmiddels halftwaalf, lag nog steeds open. 
Liander was nog immer in de weer met 
het lek en de directe omgeving. Stephanie 
meldde via de buurtapp dat de bewoners 
die ‘s avonds afwezig waren hun sleutel bij 
de politie konden ophalen. 

Later bleek het buurtinitiatief van Stephanie 
een goede zet. Er was interesse voor de 
groeps- annex buurtapp. We moeten nog 
wel even afstemmen of we die alleen voor 
serieuze zaken gaan gebruiken of ook voor 
‘mag ik een kopje suiker lenen’-zaken. 

Ondanks dat het even spannend was en we een aantal uren ontheemd waren, was de 
sfeer onderling gemoedelijk en werd er goed samengewerkt en hulp aan elkaar geboden. 
We hebben samen een hoop voor elkaar gekregen. Zo hebben we het predicaat ‘Beste 
klimaatstraat van Nijmegen’ en hebben we ons een paar jaar geleden hard gemaakt voor 
een herinrichting van de straat. Met succes. De straat heeft toen een flinke opknapbeurt 
gehad met mooie nieuwe bestrating en veel nieuw groen. Een straat met bewoners om 
trots op te zijn! Ik hoop dat we elkaar de volgende keer onder prettigere omstandigheden 
ontmoeten. Ik denk dat de tijd weer rijp is voor een gezellige straat BBQ 

Tekst en foto’s: Manja van der Kraan

Hoek met de Kronenburgersingel Van Bergenstraat afgesloten bij de Eerste Walstraat
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Vroeger werden niet alleen paarden en runde-
ren gebruikt als trekdieren, maar ook honden. 
Zij trokken de karren van de mensen die geen 
paard of os konden betalen. Eeuwenlang wa-
ren hiervoor geen regels. Dat veranderde in 
1911, toen de Trekhondenwet werd ingevoerd.

De Tweede Kamer nam de Trekhondenwet op 24 
mei 1910 aan met 58 tegen 11 stemmen. Ze trad 
op 1 september 1911 in werking. Op 30 augustus 
1911 publiceerde de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant een samenvattend artikel: 

Trekhondenwet.

 Al herhaalde malen hebben wij opmerkin-
gen gemaakt, wenken gegeven en aanwijzin-
gen gedaan met het oog op de invoering der 
Trekhondenwet; wij willen het voornaamste uit 
wet en koninklijke besluiten hier nog eens herha-
len. 
 Het is merkwaardig, hoe in latere tijden de 
hond als trekdier in gebruik is gekomen en ge-
waardeerd wordt. Het zou niet onaardig zijn 
een statistiek te hebben, waaruit bleek, hoeveel 
honden als trekdier worden gebruikt. In de stad 
als op het platteland ziet men hem elk uur van 
den dag, en wordt van zijn uitnemende eigen-
schappen gebruik gemaakt. De hond is trouw en 
in staat zijn baas en zijn kar te bewaken en te 

verdedigen; hij is sterk, misschien naar evenre-
digheid sterker dan menig ander trekdier. Men 
heeft zelfs beweerd, dat de hond niet alleen ge-
schikt is om te trekken, maar zelfs verlangt dit 
te doen en niet blijder is dan wanneer hij weer 
aan ‘t werk wordt gezet; hij schijnt de vadsige 
rol van huisdier in den letterlijken zin moe te 
zijn en te verlangen een taak op zich te nemen, 
waarvoor hij volkomen berekend is. 
 Maar er zijn honden en honden en er zijn ook 
bazen en bazen. Niet alle honden zijn geschikt 
voor trekdier; niet elk blaffend, kwispelstaar-
tend, viervoetig dier beschikt over de kracht 
om een karretje met groenten, met een paar 
melkemmers, met vodden en bonken te trek-
ken. Er is in dat opzicht misbruik gepleegd. En 
nog sterker is het misbruik, dat de baas, de goe-
de niet te na gesproken, van zijn macht maakte. 
,,Er zijn bazen en bazen” zeiden wij. Er zijn 
beste menschen, die in den hond hun trouwen 
kameraad en hun besten vriend erkennen, maar 
er zijn er ook, die den edelen viervoeter mis-
handelen en sarren en afbeulen en met hun ei-
gen logge lichaam den last verzwaren, dien de 
hond heeft te trekken. Dit is ergerlijk. Dat is 
meer dan gewone dierenmishandeling, die al 
leelijk genoeg is, omdat aan de wreede onge-
voeligheid zich de ondankbaarheid paart. (...)
 Toen is, zooals men zal weten, de wetgever 
tusschenbeide getreden en de Trekhondenwet 

VERGETEN VERLEDEN

Hondenkar en stoomtram in 1900 bij Café Hamer in Berg en Dal. 

Hondenkar voor de winkel van Vlot in  
Sliedrecht, omstreeks 1922

is ingediend, behandeld, aangenomen en be-
krachtigd. Nu zal de wet 1 September in werking 
treden. Daar nu enkele bepalingen der wet van 
zoodanig belang zijn, opdat de belanghebben-
de de noodige voorbereidende maatregelen zal 
kunnen nemen, laten wij hier eenige bepalingen 
volgen; niet alle, omdat dit minder noodig is. De 
wet is reeds in het vorige jaar aangenomen, maar 
eerst dit voorjaar zijn de Koninkl. Besluiten ver-
schenen die zekere artikelen der wet moeten ver-
duidelijken. (K. B. van 6 Febr. 1911 Staatsblad 
no. 143). Wij geven maar een paar artikelen der 
wet en van het Koninklijk Besluit, welke van het 
meeste belang zijn. 
 Art. 1 der wet dan bepaalt dat de houder van 
een hondenkar die alleen mag gebruiken als vol-
daan is aan twee voorwaarden. Hij moet lo. de 
voorschriften in acht nemen omtrent de lichame-
lijke gesteldheid en de maat der honden, omtrent 
het tuig, de hondenkar en het geleide, zooals dat 
bij gemeld Koninklijk Besluit is aangegeven; en 
2o. ingeschreven zijn in een register, dat door of 
namens Burgemeester en Wethouders der ge-
meente wordt aangelegd en bijgehouden. 
 Ieder die dus een hondenkar wil gebruiken 
moet zich daartoe aanmelden aan het gemeente-
huis. Hij zal kar en honden moeten meenemen, 
omdat het moet blijken, dat beide voldoen aan de 
gestelde eischen. Is alles in orde, dan ontvangt hij 
een nummerbewijs, dat hem het recht geeft van 
de kar gebruik te maken met dien hond of die 
honden, niet met andere. 
 Dat nummerbewijs moet de geleider van de 
kar bij zich hebben en op de kar moet de naam 
van den houder van het bewijs voorkomen, en 
de naam van de gemeente, waar hij thuishoort 
en het nummer, dat op zijn bewijs is vermeld. 
Dat dit alles er duidelijk op moet staan, spreekt 
vanzelf, want het moet dienen om den wagen te 
kennen b.v. ook als er te hard gereden wordt. Er 
wordt dus onderscheid gemaakt tusschen den 
houder en den geleider van het voertuig: de eer-
ste is aansprakelijk voor de geheele inrichting, 
de tweede voor de wijze waarop er gebruik van 
wordt gemaakt. 

De Trekhondenwet
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Hondenkar voor het ‘Zwitsersche Hotel’ in Diemen (Diemerbrug) in 1904. Het pand is  
gebouwd in 1883 met het oog op de in dat jaar te houden internationale tentoonstelling

Hondenkar op de Grote Markt in 1900

 De geleider mag dus geen persoon zijn, die 
niet verantwoordelijk kan zijn en moet dus mon-
dig zijn of door een mondige vergezeld worden. 
Dat houder en geleider dezelfde persoon kunnen 
zijn spreekt vanzelf. 
 De lading mag redelijkerwijze niet te zwaar 
zijn en nooit mogen meer dan twee personen op 
den hondenkar plaats nemen. 
 De snelheid mag niet grooter zijn dan van een 
paard in draf. 
 De kar moet voorzien zijn van steunsels, die 
voorkomen, dat zij den hond drukt, als hij in rust 
is, en van een drinkbak. 
 Gebruikt men bij dezelfde kar meer dan één 
hond, dan moeten die naast elkaar worden ge-
spannen, maar onder de kar mogen niet meer dan 
twee honden gespannen worden en vóór de kar 
niet meer dan drie. 
 De honden, die onder de kar gespannen wor-
den, moeten, gerekend naar de schouderhoogte 
onder de kar rechtop kunnen staan. 
 Welke honden mogen nu gebruikt worden? 
Honden, die kreupel, schurftig of gewond zijn, 
komen niet in aanmerking en evenmin honden, 
die zichtbaar drachtig zijn of die zoogen (jongen 
hebben). 
 Ook onvolwassen honden zijn verboden en te 
kleine eveneens. Wat dit laatste betreft moeten de 
honden als zij onder de kar gespannen worden 
ten minste een schouderhoogte hebben van 50 
c.M. of een halven Meter; vóór de kar mogen tot 
1 September 1914 nog gebruikt worden honden 
van 50 c.M. hoogte, maar na 1 Sept. 1914 moe-
ten ze ten minste 60 c.M. schouderhoogte heb-
ben. 
 Ook wat het tuig aangaat zijn eenige bepalin-
gen vastgesteld. Daartoe behoort een borstriem 
van ten minste 4 c.M. breedte van zacht leer, die 
reikt tot achter de voorpooten en die met stren-
gen verbonden is aan een spoorstok, onder de 
hondenkar vastgemaakt tusschen de twee uit-
einden van de boomen. Verder moet het tuig een 
draagriem hebben van ten minste zes centimeter 
breedte en een buikriem van ten minste vier cen-
timeter breedte. 
Straffen. Overtredingen van de bepalingen der 
wet en van de uitvoeringsbesluiten worden ge-
straft met hechtenis van ten hoogste 8 dagen of 
geldboete van ten hoogste 50 gulden. 
Bij niet naleving der bepalingen kan de inschrij-
ving doorgehaald worden en het nummerbewijs 
worden ingetrokken. Eerst na twee jaar kan de 
houder dan weer ingeschreven worden. 
Ziedaar de voornaamste bepalingen der wet, die 
voor de goede eigenaars weinig bezwaar hebben 
en de slechte een beetje medegevoel voor hun 
trouwen vriend moeten inboezemen.

De invoering liep niet van een leien dakje. In de 
jaren daarna verschenen veel artikelen in de kran-
ten over gerechtelijke vonnissen wegens overtre-
dingen van de Trekhondenwet. In het jaarverslag 
van 1912 meldde de Nijmeegse gemeentepolitie 
64 overtredingen van deze wet (en 751 overtre-
dingen wegens openbare dronkenschap).

Dierenbescherming
Op 16 mei 1912 publiceerde de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant het com-
plete jaarverslag 1911 van de Nederlandsche ver-
eeniging tot bescherming van dieren (Afdeeling 
Nijmegen en omstreken). De volgende passage 
ging over de Trekhondenwet: 

 Met de trekhondenwet is hier de algemeene toe-
stand van het dier niet verbeterd, het meest wel 
tengevolge van het koninklijk besluit van 12 Juni, 
omdat, wie zijn trekhond van 60 c.m. schouder-
hoogte goed heeft kunnen verkoopen, in plaats 

daarvoor een van 50 c.m. het werk van den andere 
laat doen. Hier zijn dus, omdat reeds lang de groo-
tere schouderhoogte verorderd was, de te kleine 
honden voor het koninklijk besluit van 6 Februari 
toegenomen en dan nog het soort! Verder, leidt 
het veroorloofde zitten op de karren — dat hier 
eveneens verboden was — tot afbeulen van hon-
den, loopende voor van boven gesloten karretjes, 
omdat op een afstand niet te zien is, of die rijdende 
kisten, leeg, half vol of vol zijn. De trekhond, die 
in de stad de boodschappen helpt rondbrengen, 
heeft het in vele opzichten beter, dan die op het 
platteland, omdat hij gewoonlijk van een beter 
soort is, harder en gladder wegen beloopt, gemak-
kelijker beter te voeden is en meer onder het oog 
van de politie valt. De genoemde nadeelen van 
de trekhondenwet wegen dus het zwaarst voor de 
trekhonden ten plattelande, waarvan wij er hier 
met de Marktdagen genoeg zien. Toch hebben 
vele der stadstrekhonden het nog vrij goed; wat 
evenwel niet het gevolg is der wet, doch van de >>
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Willem Langerak op zijn hondenkar. Hij vervoerde en verkocht melk, vlees en spek. Noordendijk, nabij Dordrecht in 1906 (Foto: H.J. Tollens)

juni 2017

bepalingen, die hier vóór 1 September golden en van het gezonde inzicht, 
dat een goede en goed onderhouden trekhond voordeeliger in het gebruik 
is, dan zoo’n kleine scharminkel. 
 Een bepaald — misschien niet eens bedoeld — voordeel van de trekhon-
denwet is de afschaffing van honden onder en voor de woonwagens. 
 Om de voorschriften der wet en der koninklijke besluiten van 6 Februari 
en 12 Juni meer algemeen bekend te maken, stuurden wij een afdruk der 
voornaamste bepalingen daaruit, o. m. een: aan ieder der (324) trekhon-
deneigenaars alhier, 25 stuks aan ieder der burgemeesters der gemeenten 
in het kanton Nijmegen, met verzoek ter uitdeeling aan de plaatselijk be-
langhebbenden, enz. enz., te zamen 500 exemplaren, welke bepalingen zijn 
afgedrukt in het contributieboekje bladzijden 3 tot 6. 

Anti-Trekhonden Bond
In 1912 werd de Anti-Trekhonden Bond opgericht, tegenwoordig 
Hondenbescherming geheten. Tegenstanders van de hond als trekdier won-
nen in de loop der jaren langzaam terrein. In 1937 deed de bakfiets zijn 
intrede in Nederland. Hierdoor werden vele honden verlost van hun moei-
zame leven als trekkracht. Als het geld ontbrak voor de aanschaf van zo’n 
fiets, dan kocht de Anti-Trekhonden Bond de bakfiets voor de koopman. In 
1962 trad de Wet op de dierenbescherming in werking. Deze verbood het 
beroepsmatig werken met honden. De hondenkar werd een museumstuk.

Met dank aan www.hondmethondenkar.nl en de Hondenbescherming.  

Samenstelling: René van Berlo    Foto’s Nijmegen: Regionaal Archief Nijmegen

In het jaarverslag 1911 van de Nederlandsche vereeniging tot 
bescherming van dieren (Afdeeling Nijmegen en omstreken) 
stond ook de volgende passage:

Zooals alle Nijmegenaars, hebben ook wij met genoegen de open-
stelling voor het publiek van de electrische tram op 4 Juni, gezien; 
doch, tevens niet zonder zorg voor de vrijloopende honden, die 
nieuwe medegebruikster van den openbaren weg hare rechten op 
het verkeer zien innemen. Als een hond voor de tram uitloopt en 
niet uitwijkt, of tusschen de rails komt op het oogenblik, dat de 
wagen daarover gaat, dan is zijn lot beslist. Dat kan niet anders. 
Doch het is een afschuwelijk gezicht voor den voorbijganger, voor 
wiens oogen dat gebeurt. Dit jaar was het zesmaal, wat bewijst, 
dat de eigenaar van zoo’n dier niet altijd aan dien voorbijganger 
— die nimmer ontbreekt — denkt. Noch de tram, noch den hond, 
treft daarover een verwijt, doch wel den eigenaar; verder, omdat 
het vrijloopende honden zijn, een eigenaar, die de weelde kent om 
zoo’n dier te houden voor zijn genoegen. Het overrijden van een 
hond, door een rijtuig of auto, kan nog geweten worden aan den 
noodlottigen samenloop van omstandigheden en dat is dan een on-
geluk, doch door een tramwagen, waarvan bekend is, dat hij een 
vast spoor houdt, langs bepaalde straten en op gezette tijden loopt, 
is het op dat oogenblik een verwijt aan den eigenaar van den hond, 
dat hij zoowel het gevoel van den voorbijganger kwetst, als de zorg 
voor zijn dier veronachtzaamt. 

>>
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‘Ik ben weer bezig voor de stad en voor de mensen. Dat doet me goed.’ 
Dat zegt Turgay Tankir, een van de bekendste oud-wethouders van de 
stad. ‘Als het gaat over de sociale relaties vind ik Nijmegen heel bijzonder.’

Tegen zijn zin moest Tankir in oktober 2016 afscheid nemen als wethouder. Zijn partij, de PvdA, 
had het vertrouwen in hem opgezegd. Weinigen buiten de partij begrepen dat, Tankir zelf ook 
niet. ‘Die laatste week zal ik nooit vergeten’, zegt hij. ‘Wat mij is aangedaan ervaar ik als een groot 
onrecht. In mijn portefeuille was acht miljoen tekort door een andere verdeling van rijksgelden. 
Dat was een besluit van PvdA-staatssecretaris Klijnsma. Ik had anderhalf miljoen gevonden in de 
eigen portefeuille. De rest zou uit algemene middelen komen. De Nijmeegse PvdA heeft daar 
steeds moeilijk over gedaan. Andere partijen vonden het een goed besluit. Toen ik weg was, 
werd het twee miljoen in plaats van anderhalf. De PvdA is daarmee akkoord gegaan.’ Veel meer 
wil hij er niet over kwijt: ‘Alles wat ik daarover zeg; er staat altijd een verhaal tegenover. Ik kan 
wel zeggen dat ik uit de hele stad positieve reacties heb gehad. Ik had nooit gedacht dat er zoveel 
betrokkenheid was. Iedereen die ik tegenkwam zei: waar zijn ze bij de gemeente mee bezig? De 
boodschap was: wees daar niet treurig over; buiten de politiek kun je heel veel dingen doen voor 
de samenleving.’ 

IK VIND NIJMEGEN 
EEN GEWELDIGE STAD MET
GEWELDIGE MENSEN ’

‘ FUNCTIES
Dat blijkt. Tankir heeft inmiddels een kleine 
waslijst aan functies (zie kader). Veel hebben 
te maken met het creëren van werk. Hij is 
directeur van MVO Solutions voor de regio 
Nijmegen. ‘We helpen mensen aan de on-
derkant van de arbeidsmarkt aan het werk. 
Mensen die lang werkloos zijn, krijgen in drie 
maanden een werkprofiel en scholing. Als ze 
het goed doen, zorgen wij voor een baan; of 
bij een bedrijf of bij MVO Solutions. Als ze 
voldoen, kunnen ze blijven. Er is tekort in alle 
sectoren. We kunnen 200 tot 250 mensen aan 
het werk helpen.’

IN DE WIJKEN
In de eerste vier jaar als wethouder had Tankir 
onder andere Wijken in zijn portefeuille. Hij 
kwam in elke buurt. ‘Ik vind dat de politiek 
teveel in het gemeentehuis wordt gevoerd’, 
vervolgt Tankir. ‘Zie bijvoorbeeld de raadsver-
gaderingen. Slechts een paar mensen volgen 
dat. Politiek moet midden in de wijken zijn, 
daar waar de mensen zijn.’ 
In zijn laatste periode was hij wethouder van 
onder meer Economie. Tankir: ‘Ik heb meer 
dan tweehonderd bedrijven bezocht in twee-
enhalf jaar.’

Turgay Tankir

>>
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ONDERNEMERS
‘Wat ik erg aan ondernemers waardeer: ze zijn heel concreet en di-
rect. Je kunt snel zaken met ze doen. De meeste zijn ook heel sociaal. 
Ondernemers betalen in Nijmegen meer OZB dan elders. Dat accep-
teren ze. Maar de dienstverlening en ondersteuning van ondernemers 
moet handen en voeten krijgen. Het Ondernemersfonds is meer dan 
gehalveerd. Dat schuurt. In deze regio zijn we te bescheiden. Wij doen 
veel dingen, maar wij zeggen dat niet. Wij zijn gewoon goed. Dat is in 
Amsterdam en Brabant anders.’

HEEL BIJZONDER
‘Ik vind Nijmegen een geweldige stad met geweldige mensen. Als het 
gaat over de sociale relaties vind ik Nijmegen heel bijzonder. Denk aan 
de opvang van vluchtelingen in Heumensoord en hoeveel Nijmegenaren 
daar vrijwillig aan meewerkten. Dat was een groot gebaar van deze 
stad.’

SCHEIDING
‘Ik denk dat de lokale politiek voor een heel groot deel afhankelijk is van 
de landelijke politiek. Door de landelijke politiek moeten mensen die 
niet meer aan de bak komen jaar in jaar uit met een laag inkomen rond 
zien te komen. De perspectieven van die mensen die het beter gaat zijn 
goed. De scheiding wordt dus groter, ook in de wijken, in het onderwijs, 
in de sport. Daarin was ik het niet eens met mijn eigen partij. Dat heeft 
effect in de steden. In de wijken die zogenaamd achterstand oplopen, 
vertrekken de mensen die het beter hebben. Daar komen mensen voor 
terug die het ook slecht hebben. Andere wijken zijn zo geliefd dat de 
huizenprijzen stijgen en alleen betaalbaar zijn voor mensen met hogere 
inkomens.’

KLEINER
‘Er zijn ook problemen waaraan de gemeente zelf wat kan doen: voor 
ouderen in dezelfde wijken kleinere wooneenheden creëren, bijvoor-
beeld door verbouwing van bestaande panden. En voor de eigen jon-
geren, zodat ze daar kunnen blijven wonen. Dat kun je samen met de 
wooncorporaties doen. Daarnaast moeten we accepteren dat wijken 
verkleuren.’ 

Tekst: René van Berlo   Foto: Huub Luijten

Turgay Tankir is in 1957 geboren in Istanboel, Turkije. In 1975 
kwam hij naar Nederland. Hij begon als arbeider in een papier-
fabriek in Eerbeek. Door studie en via diverse functies - onder 
andere gemeenteraadslid in Deventer - werkte hij zich op tot di-
recteur van Het Inter-lokaal in Nijmegen. In 2010 werd hij wethou-
der. In oktober 2016 stapte hij op. Tankir is nu voorzitter van het 
Ondernemerscafé Nijmegen en van het Huis voor de Binnenstad. 
Hij is bestuurslid van het Economisch Collectief Nijmegen en 
de Taskforce Ondernemingsfonds. Hij interviewt gasten bij het 
Diversiteitscafé in de Villa aan de Oranjesingel. Sinds kort is hij 
directeur van het regiokantoor van MVO Solutions.

Fiets en ren
Centrumbewoners en -gebruikers zullen zich wel eens afvragen, waar die 
enorme toename van fietsevenementen en hardloopmanifestaties van-
daan komt. Straten en pleinen moeten veelvuldig afgesloten worden om 
dit alles in goede banen te leiden. De horeca maakt dankbaar gebruik van 
de dorst en honger van de sporters en hun supporters. Sowieso kan de 
centrumbewoner zich op doordeweekse dagen en vroege zondagochten-
den vergapen aan al die zwoegende hardlopers die het bruggenrondje via 
de Waalkade maken en aan de troepen wielrenners die in hun fluoresce-
rende kleding voorbij zoeven. De gezondheidshype op zijn hoogtepunt. Je 
schijnt door elk uur sporten je leven met zeven uur te verlengen. Afvallen 
doe je er ook van en je spiermassa neemt toe met elke slag van een wiel 
en elke stap die je zet. Eén ding is zeker: knapper word je er niet van tijdens 
de beoefening. In aanloop naar Marikenloop en Zevenheuvelenloop zie je 
vaak vijftigers lopen, van wie je denkt: pas op, want je knieën gaan eraan 
of je bloeddruk stijgt naar vervaarlijke hoogte.
Tip voor de toeschouwers van alle fiets- en renmomenten die dus nog 
gaan komen: maak er een vrolijk uitstapje van en aanschouw alle kleur-
rijke jacks, schoenen en fietsen. Door de overvloed aan voorbijsnellende 
renners en fietsers kun je ze met elkaar vergelijken. De één ontspannen 
ogend alsof er zojuist een tripje van 500 meter naar de markt is gemaakt, 
de ander met een tomatenrood gezicht, een zwetend kapsel en een ver-
wrongen gelaat in een angstaanjagende grimas. Bij die laatste categorie, 
kun je je afvragen wat er zo leuk is aan hardlopen, want bij fietsers komt 
deze gelaatsuitdrukking minder voor, tenzij zij zich in de Tour de France 
bevinden.
Een verbeten gezicht lijkt wel een beetje bij de hardloperslook te horen. Bij 
de finish kun je ook vaak zien dat er na de eindstreep ineens gestrompeld 
wordt met een verfrommelde tronie. Wielrenners hebben hier minder last 
van en zijn vaak na een rit van 200 kilometer nog in staat om vrolijk een 
interview weg te geven.
In elk geval staan de komende tijd weer veel evenementen op de agenda. 
We verheugen ons op de optocht van klappende kuiten, zwabberbenen en 
wapperende armen. Hopelijk gebeuren er geen ongelukken met de wiel-
renners, die soms een route voorgeschoteld krijgen, waarbij de Vlaamse 
kasseien verbleken. Nijmegen…Velo-City! Het wordt een lange sportieve 
zomer, waarbij het voor de kijkers lekker is om te weten dat er ook voor 
hen sporten zijn waarbij niets hoeft te lillen en te trillen.  

Tekst: Anneke Arzbach Foto: Gerie Sandmann

>>
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De Stevenskerk is een beeldbepalend icoon van de stad: 
van welke kant je de stad ook nadert, altijd duikt daar 
het imposante silhouet van de toren op. Voor bezoekers 
van ver of voor inwoners van Nijmegen is het bekend. 
Natuurlijk kent u het ook. 
Maar heeft u ook de binnenkant van dit Middeleeuwse 
gebouw in laatgotische stijl gezien? Dan zijn er vast ook 
een aantal vragen bij u opgekomen. Bijvoorbeeld: is dit 
nu een katholieke of een protestantse kerk? En voor wie 
is dat schitterende grafmonument gemaakt? Of liggen er 
nog mensen begraven onder al die prachtige grafstenen 
op het koor? En waar komt die kat vandaan op één van 
de oorspronkelijke pilaren van de oudste kerk uit 1270? 
De blinkende kroonluchters met echte kaarsen, is dat niet 
een gigantisch karwei om die allemaal aan te steken? 
Dit zijn maar een paar voorbeelden van dingen die opval-
len bij een bezoek aan de kerk en waarvan u niet meteen 
weet hoe het zit. Maar op de volgende data zijn er weer 
de:

ZONDAGMIDDAGRONDLEIDINGEN 2017
25 juni, 2, 9 en 23 juli, 30 juli (kinderrondleiding), 13 en 20 
augustus, 10 september (Open Monumentendag), 1, 8, 15 
en 22 oktober, 29 oktober (kinderrondleiding).

Als u op een van de genoemde zondagmiddagen eens 
komt kijken, dan houden we een rondleiding van 14.00 tot 
15.00 uur. Daar kunt u gratis aan meedoen. Dan worden 
al uw vragen beantwoord. Op de laatste zondag van de 
maand zijn de rondleidingen speciaal toegespitst op kin-
deren. En als u er dan van overtuigd bent dat dit mooiste 
monument van Nijmegen niet verloren mag gaan, kunt u 
een vrijwillige gave in het offerblok bij de uitgang storten, 
die zal bijdragen aan het voortbestaan ervan.
http://www.stevenskerk.nl/bezoeken/zondagmiddagrond-
leiding/

Tekst: Annelies Kockelkoren

Foto: Gerie Sandmann

De zomeravondconcerten op de beiaard van de St. 
Stevenstoren en bedoeld voor de bewoners van 
Nijmegen, zijn op 1 juni gestart. Ze vinden plaats op 
elke donderdagavond (behalve op  20 juli) gedurende 
de maanden juni, juli en augustus. Start om 19.30 uur. 
De concerten worden verzorgd door gastbeiaardiers uit 
Nederland en het buitenland. 

Juni
01:  Malgosia Fiebig, vaste beiaardier van de St. 

Stevenstoren
08: Malgosia Fiebig
15: Malgosia Fiebig
22: Vincent Hensen 
29: Malgosia Fiebig. 

Juli
In juli zijn er tijdens de Vierdaagse extra concerten. Op 
zondag 16 juli om 12.30 uur en op maandag 17 juli om 
11.00 uur. Dan wordt natuurlijk ook de Vierdaagsemars 
ten gehore gebracht. Verder in juli op de onderstaande 
dagen:

06: Jan-Geert Heuvelman
13: Jasper Stam
16: Malgosia Fiebig (12.30 uur)
17: Malgosia Fiebig (11.00 uur)
27: Malgosia Fiebig

Augustus
03: Malgosia Fiebig
10: Wim Ruessink
17: Anna Kasprzycka uit Polen
24: Rachel Perfecto uit de Verenigde Staten
31: Marcel Siebers

Kijk voor meer informatie op 
www.facebook.com/carillonnijmegen.

Tekst: Janny Pijnappels-van Kempen

DICHTERBIJ IS MEER TE 
BELEVEN DAN U DENKT 
ONTDEK DE 
STEVENSKERK, HET 
HART VAN NIJMEGEN

BEIAARDCONCERTEN  
ST. STEVENSTOREN 

INITIATIEVENFONDS 
ARMOEDE EN SCHULDEN
Heeft u een plan ter preventie of bestrijding 
van armoede in Nijmegen? Dan kunt 
u hiervoor subsidie aanvragen bij de 
gemeente Nijmegen. De gemeente wil 
vooral creatieve of innovatieve ideeën ter 
voorkoming of bestrijding van armoede en 
schulden stimuleren en samenwerkingen 
bevorderen. 

In 2016 zijn bijvoorbeeld subsidies toegekend 
voor: 
• de organisatie van de Dag voor de Minima,
•  een digitaal platform voor het verbinden van 

gulle gevers met mensen in armoede,
• fietsen voor kinderen die in armoede leven,
•  een kerstattentie voor kinderen die in 

armoede leven,
•  bewustwording van mensen die in armoede 

leven door digitale verbinding via een app 
met de formulierenbrigade,

•  activiteit om armoede hoger op de 
maatschappelijke agenda te zetten.

Per subsidieaanvraag kan tot maximaal 5.000 
euro worden aangevraagd. Ook in 2017 is 
er in totaal 30.000 euro beschikbaar vanuit 
het fonds. Als dit bedrag op is, worden 
subsidieaanvragen die dan nog binnenkomen 
afgewezen. Een adviescommissie adviseert 
de wethouder over de aanvraag. Op dit 
moment bestaat de adviescommissie uit 
Tisanja Abali, Anja Adriaans, Saïd Bouharrou, 
Margje Lubbers, Joska van der Meer en Petra 
Verschoor. Uiteraard is er ook een aantal formele 
voorwaarden, onder andere een projectplan 
met begroting, uw plan mag nog niet gestart 
zijn en de subsidie moet binnen één jaar 
gebruikt worden. U kunt subsidie aanvragen 
via het digitaal loket van de gemeente. U 
kunt dit vinden op www.Nijmegen.nl/ digitaal 
loket/ subsidies/ initiatievenfonds armoede 
en schulden. Als u vragen heeft, dan kunt u 
die stellen via mailadres initiatievenfonds@
nijmegen.nl. 

Tekst: Eric van Ewijk, gemeente Nijmegen
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BRANDGRENS 024
Wie de afgelopen week goed naar beneden heeft gekeken bij 
zijn wandeling door de binnenstad, moet ze hebben gezien. 
De markeringen die verwijzen naar de brandgrens van het 
bombardement van 22 februari 1944 op de stad Nijmegen. De 
meeste herinneringsplaatjes zijn de afgelopen weken gelegd. 
Uiteindelijk komen er zo’n achthonderd te liggen. Op elk plaatje 
staat de naam van een van de omgekomen slachtoffers van 
deze verschrikkelijke ramp die het stadshart in enkele minuten 
wegvaagde. Twee jaar geleden werd het initiatief genomen voor 
het markeren van de brandgrens. Vele honderden mensen gaven 
een bijdrage om het project te realiseren.

Nog niet alle herinneringsplaatjes zijn geplaatst, er wordt nog volop aan 
gewerkt. De plaatjes worden gelegd door de leverancier Theo Rikken 
van www.naamborden.nl, in samenwerking met een team van het 
Ambachtsplein. Het is hand- en maatwerk, precisiewerk. We zullen de 
brandgrens dus ook nog enkele malen nalopen om foutjes eruit te halen 
of te herstellen De verwachting is dat alles over een maand helemaal 
klaar is. Zo komen er ook nog enkele informatieborden. Wanneer alle 
plaatjes gelegd zijn komt op de website www.brandgrens024.nl een 
overzicht (een pdf-bestand) met daarop aangegeven welke markering 
met naam waar geplaatst is in de binnenstad. Ons uitgangspunt was 
om de slachtoffers een plaatje te geven zo dicht mogelijk in de buurt 
van waar hij of zij destijds is omgekomen. Het is niet altijd mogelijk 
om het herinneringsplaatje op de exacte lokatie te plaatsen. Dat komt 
omdat we de brandgrens aangeven en niet de precieze lokaties waar 
mensen zijn omgekomen of bommen zijn gevallen. Desondanks liggen 
heel veel plaatjes op een mooie en logische plek. 

Tekst en foto’s: Bregje Jaspers Herinneringsplaatjes in de Burchtstraat

Theo Rikken en twee mensen van het Ambachtsplein aan het werk  
bij plein 1944

Aan het werk in de Broerstraat, uitmeten van de afstand 
tussen de plaatjes
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1900

KONINGSTRAAT

Vroeger hadden de mensen nog tijd. Tenminste, dat 
zou je denken als je bijgaande foto uit ongeveer 1900 
ziet. Meer dan dertig mensen poseren voor de foto, 
de meesten kinderen. Een politieman houdt toezicht. 
Het is de Bloemerstraat gezien vanaf de hoek met de 

VROEGER  
EN NU

2017

Tekst: René van Berlo   Foto 1900: collectie Regionaal Archief Nijmegen   Foto 2017: Gerie Sandmann

Eerste Walstraat. De meeste panden aan de linkerzij-
de staan er nog steeds. Dat is goed te zien op de foto 
van eind mei 2017. 

De straat heeft flink geleden onder het bombarde-
ment van 22 februari 1944. De naoorlogse straat is 
breder (zoals alle platgebombardeerde straten in het 
centrum). De panden uit de jaren 50, rechts op de 
foto, zijn typerend voor de herbouw van de binnen-
stad. De Bloemerstraat onderging nóg een veran-
dering. Voor de oorlog was hij ongeveer 300 meter 
lang. Nu is dat nog maar 200 meter. Het gedeelte 
tussen de vroegere Kroonstraat (Doddendaal) en de 
Houtstraat maakt sindsdien deel uit van Plein 1944.

Met dank aan Rob Essers.  

Een beetje beter  
is ook beter
Ik kende haar wel, maar het was me niet opge-
vallen. Bijna elke week zag ik haar en las ik inci-
denten in ons systeem. Drank hier, drugs daar, 
een klapje hier en een ruzie daar. Toen ik het zag, 
verwonderde ik mezelf. Hoe hebben we het kun-
nen missen. Samen met collega Monique doken 
we de computer in en gingen we meldingen bij 
elkaar leggen. Zelfs een paar aangiftes. We de-
den navraag bij hulpverleners. Het beeld van 
onderdrukking, intimidatie, geweld, de complete 
uitbuiting werd steeds duidelijker. Het leven op 
straat is al zwaar, maar met ‘zo’n vriend’ is het 
onleefbaar.
Een korte sessie met collega’s en rechercheurs 
motiveerde iedereen om dit op te pakken. Justitie 
deed mee. De verdachte bleek een man met een 
enorm strafblad en het was een antisociale per-
soon, netjes gezegd. Hij had een Marokkaanse 
achtergrond, maar woonde al ruim twintig jaar in 
Nederland. De vreemdelingendienst kwam erbij 
en kort samengevat bleek dat de man zijn ver-
blijfrecht had verspeeld en tot ongewenst vreem-
deling kon worden verklaard. Tegenwoordig 
krijgt iemand dan een inreisverbod voor de duur 
van tien jaar. In dit geval waren de contacten 
met het Marokkaans consulaat prima en werd 
de agressor uitgezet. Hij schijnt het goed te ma-
ken. Terugkomen is geen optie. Hier wacht even-
tueel een lange detentie en opnieuw uitzetting. 
Misschien is het beter dat hij in dat geval daar 
zijn detentie gaat uitzitten.
En zij? Ja, ze is nog steeds elke dag dronken en 
slentert door de binnenstad. Maar ze heeft geen 
kale plekken meer op haar hoofd omdat hij er 
plukken uittrekt, geen blauwe plekken meer en 
geen brandplekjes van peuken. Ze is voor het le-
ven getekend en dat zie ik als ik haar in de ogen 
kijk. 

William Nijland,  Wijkagent Nijmegen-Centrum

E-mail: william.nijland@politie.nl

Twitter: @wijkagt_william

William Nijland (Foto: Gerie Sandmann)



28

juni 2017

AZC Stieltjesstraat in het voormalige belastingkantoor

‘ALLES HIER IN HET AZC STAAT 
IN HET TEKEN VAN LEREN’

Het AZC Stieltjesstraat, het nieuwe asielzoekerscentrum in het 
oude belastingkantoor, is volgestroomd met zo’n driehonderd 
bewoners. De meesten komen uit Syrië, en er zijn ook mensen 
uit Iran, Irak of Eritrea. Opvallend: er wonen maar liefst hon-
derddertig kinderen en jongeren. Alles op de locatie staat in het 
teken van leren: van de Nederlandse taal, over hoe het toegaat 
in onze samenleving. Locatiemanager Lian van Driel en haar 
medewerkers hebben een grote wens voor de komende peri-
ode: dat is dat iedere volwassene een keer een stage van een 
dag kan doen. 

Pas geleden kreeg een groep van vijftien, zestien bewoners van het 
AZC een stadswandeling door het centrum onder leiding van een 
gids. Vanuit het Kronenburgerpark liepen ze richting Hessenberg. 
‘Hè, hoe kan dat nou?’, zei een man. ‘Ik heb gehoord dat Nijmegen 
de alleroudste stad van Nederland is, maar hier zie ik allemaal 
nieuwe huizen!’ De gids legde hem uit dat niet alles zo oud is in 
Nijmegen, alleen al door het grote bombardement op het centrum 

in de Tweede Wereldoorlog en de complete herbouw van de ver-
pauperde Benedenstad. ‘Het was een goede vraag. Ik vond het leuk 
om te merken dat de mensen zo veel wilden weten en zo leergierig 
zijn’, zegt Nel Peeters die ook met de stadswandeling meeliep. 
Nel Peeters is vrijwilliger in het AZC. Ze was vorig jaar van april 
tot oktober zo’n drie dagdelen in de week in de noodopvang 
Heumensoord aan het werk. Ze hielp in de speluitleen en ging met 
mensen naar het ziekenhuis of naar het sportcentrum van de uni-
versiteit. Toen Heumensoord opgeheven werd, hield ze contact. Als 
er weer iets te doen is, wil ik graag helpen, benadrukte ze. Toen het 
AZC in de Stieltjesstraat openging, werd ze gebeld en nu verricht ze 
regelmatig hand- en spandiensten. ‘Ik heb bijvoorbeeld een vrouw 
met een heel stel kinderen bijgestaan: ze durfde niet goed alleen 
naar buiten. Ik ben met een groep naar een kinderfilm in Lux ge-
weest en met volwassenen naar een optreden van een koor. Ik ben 
oproepbaar voor van alles.’
 
WELWILLENDE STAD
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) huurt het gebouw 
aan de Stieltjesstraat tot september 2018. Daarna wil de gemeente 
Nijmegen het pand gebruiken voor de huisvesting van onder ande-
ren jongeren, studenten en statushouders. Lange tijd was ondui-
delijk of het AZC wel open zou gaan. In 2015 kreeg Nederland te 
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maken met een enorme instroom van asielzoekers en was er een 
tekort aan opvangplekken. Het voormalige belastingkantoor zou 
aanvankelijk noodopvang worden. Maar daaraan is inmiddels min-
der behoefte. Het COA wilde wel graag het gebouw in Nijmegen 
gebruiken. ‘Nijmegen is vooruitstrevend en welwillend, dat merken 
we steeds weer’, zegt locatiemanager Lian van Driel. Ze was des-
tijds ook voor Heumensoord verantwoordelijk. 
Nu is het gebouw aan de Stieltjesstraat geen noodopvang maar een 
AZC: er zitten vooral statushouders, mensen met een verblijfsvergun-
ning die wachten op geschikte eigen huisvesting ergens in het land. 
Anderen hebben een verlengde asielprocedure om nog wat dingen 
uit te zoeken of te regelen. Sommigen zijn juist afgewezen en wach-
ten op terugkeer naar hun land. Mensen blijven ergens tussen de één 
week en drie, vier maanden in het gebouw vlakbij het NS-station. 

ZELF KOKEN EN POETSEN
COA gebruikt de eerste vijf verdiepingen. De bewoners delen met 
dertien kamers (ongeveer vijftig slaapplekken) een grote keuken. Ze 
krijgen per week een bedrag voor eten, drinken, kleding en andere 
privé-uitgaven, ze koken zelf en maken ook hun eigen vertrekken 
schoon. Medische zorg komt via het COA. Drie keer per week ko-
men een huisarts en verpleegkundige langs. Er is hulp van een tolk 
of de tolkentelefoon. 

Alles in het gebouw staat in het teken van leren. Leren van de taal, 
leren hoe het toegaat in onze maatschappij. Dat gebeurt tijdens spe-
ciale lessen, maar ook in het klein. Overal hangen briefjes in het 
gebouw: ‘trap’, ‘gang’, ‘deur’. Lian: ‘Integratie en participatie staan 
voorop. We willen mensen klaarstomen voor de samenleving en de 
arbeidsmarkt.’ Docenten NT2 (NT2 staat voor Nederlands als twee-
de taal) geven intensieve taallessen. Mensen volgen programma’s 
als Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt. Begeleiders helpen de bewoners bij da-
gelijkse dingen of bij juridische zaken en vervolgstappen. Kinderen 
gaan naar de basisschool waaronder De Bloemberg in Lindenholt. 
De jongeren gaan naar het Pontem College aan de Akkerlaan of de 
Streekweg. 

OP STAGE
Nu veel dingen goed op de rit staan, hebben Lian van Driel en haar 
medewerkers een nieuwe ambitie: ze willen alle volwassenen liefst 
minimaal een dag ergens stage laten lopen. Al is het maar één dag 
in een organisatie waarin iemand graag zou willen werken. Neem 
een vluchteling die apotheker was in Syrië. Door taal- en diploma-
verschillen zal het lastig zijn om hier in zijn oude vak door te gaan. 
Maar laat zo iemand tijdens een dag stage weer even iets van zijn 
vroegere werksituatie proeven. Lian: ‘We willen mensen weer in 
hun kracht zetten, zoals dat heet. Die apotheker kan dan beter voor 
zichzelf een route bepalen. Oké, apotheker zit er misschien niet in, 
maar wellicht is een baan in een drogisterij een mooi doel om naar-
toe te werken. En wat moet daarvoor dan gebeuren?’ Iedereen hier 
heeft een rugzak vol ellende meegebracht, maar ook mooie dingen. 
Een van de vluchtelingen was de beste chocolatier van de stad. ‘Als 
hij daarover begint, begint hij te stralen.’ Het is belangrijk dat men-
sen zich richten op succesvolle inburgering. Er loopt ook een onder-
zoek om in het AZC zelf een leerhotel of Bed&Breakfast te vestigen, 
zodat mensen ook daar werkervaring kunnen opdoen.
Nel Peeters blijft intussen vrijwilligerswerk doen op het AZC, al is 
het wat minder vaak en intensief dan destijds op Heumensoord. 

‘Het is sowieso een wereld van verschil. Op Heumensoord was het 
zo massaal en ging alles zo snel, iedere hulp was daar welkom. De 
bewoners van de Stieltjesstraat zitten in een andere fase. Ze heb-
ben al vaker de bevestiging dat ze hier mogen blijven en dat geeft 
rust. Ik haal mijn voldoening uit het contact van mens tot mens. Als 
ik bijvoorbeeld met twee kindjes aan de hand naar de bioscoop loop 
en ik zie al die glimmende gezichtjes in de zaal terwijl de meesten 
misschien niets van de film begrijpen, ben ik blij. Ze zijn even in een 
andere omgeving.’ 

Wie een stageplek van een dag wil bieden aan één van de  
AZC-bewoners, kan dat laten weten via het Bewonersplatform 
Nijmegen-Centrum, bewonersnijmegencentrum@gmail.com. Het 
platform geeft het dan graag door aan het AZC.

Tekst: Lucy Holl    Foto Platformoverleg: Lucy Holl    Foto Lian van Driel: COA

Foto voormalig belastingkantoor: Gerie Sandmann

Open communicatie
Onlangs was het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum te gast 
in het AZC Stieltjesstraat. Lian van Driel vertelde over het AZC. 
Vervolgens was het platformoverleg. Lian: ‘We willen graag een 
open communicatie met de buurt. Als omwonenden iets opvalt, 
of ze willen iets kwijt of iets vragen, dan zijn ze welkom.’

Lian van Driel

Lian van Driel vertelt iets over het AZC tijdens het Platformoverleg 
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PROSTITUTIE IN DE 
NIJMEEGSE BENEDENSTAD

In de negentiende eeuw bevonden de Nijmeegse borde-
len zich vooral bij de stadswallen en dichtbij de rivier in de 
Benedenstad of Onderstad, zoals dit stadsdeel door oud-Nij-
megenaren genoemd wordt. In 1855 stelde de gemeenteraad 
een belasting voor publieke huizen en vrouwen in vanwege de 
kosten van toezicht op de bordelen en de medische behande-
ling van de dames. Zo werden er tussen 1857 en 1867 twaalf 
bordeelhouders en 156 onder geneeskundig toezicht staande 
publieke vrouwen geregistreerd. De illegale prostitutie zal in 
werkelijkheid echter veel groter zijn geweest. 

Naast enkele vrouwen die hun seksuele diensten op hun privé-
adres. uitoefenden, woonden en werkten de meeste vrouwen bij 
elkaar in één huis: in Achter de Vismarkt, de Kromme Elleboog, de 
Praalshof en de Steenstraat, de Vleeshouwerstraat, de hoger gele-
gen Kabelgas en op het Sint Stevenskerkhof werkten de vrouwen 
in bordelen bijeen. Uit het Nijmeegse bevolkingsregister blijkt het 
vooral om jonge ongehuwde vrouwen tussen de twintig en dertig 
jaar oud te gaan, van wie de meeste bij hun komst hadden aan-
gegeven zonder beroep te zijn. Naast drie dienstmeisjes en één 
naaister vermeldden veertien vrouwen ‘publieke vrouw’ als beroep. 

Het zogenaamde ‘Bergje’ aan de Voerweg met Rozemarijngas, circa 1890

juni 2017

VAN ROZEMARIJNGAS TOT KROMME ELLEBOOG 



31

Zowel bordeelhouders als prostituees wisselden regelmatig van 
huis. Er was een groot verloop onder de vrouwen. Velen bleven 
slechts enkele maanden, om daarna de stad te verlaten en er na 
enige tijd weer terug te keren. Van de 156 vrouwen kwamen er 
negen uit Nijmegen, dertien uit Duitsland en twee uit Antwerpen. 
De overige vrouwen kwamen uit alle windstreken van Nederland. 

Hadden zij bewust voor dit beroep in de anonimiteit van een 
vreemde stad gekozen? Of waren zij uit armoede, het verlies van 
ouders of geliefde of als ongehuwde moeder wanhopig op zoek 
naar een nieuw bestaan in de prostitutie terechtgekomen? Een 
feit was dat menig jong meisje via het beroep van dienstbode of 
naaister in de prostitutie terechtkwam. Dit was mede het gevolg 
van het invoeren van de ‘Wet op de personele belasting’ van 24 
april 1843, toen voor dienstboden boven de achttien jaar een ho-
gere belasting moest worden betaald en oudere meisjes ontsla-
gen werden.

Een berucht souteneur, die er meerdere bordelen op nahield, was 
Engelbartus Knuvelder. Volgens het bevolkingsregister vestigde 
hij zich in 1878 met zijn gezin en bediende aan de Rozemarijngas 
156. Officieel als tapper vermeld, hield hij in dit gasje tussen de 
Voerweg en Lange Baan een bordeel, waarin tussen 1878 en 1880 
33 prostituees in leeftijd variërend van 21 tot 34 jaar stonden inge-
schreven, waaronder ook een man. 21 dames kwamen uit Duitse 
dorpen en steden. De meeste van hen waren uit het deelgebied 
Noordrijn-Westfalen afkomstig.

Wetgeving en ontduiking
Een groot probleem ontstond wanneer een meisje ongehuwd 
zwanger raakte en voor haar kind moest zorgen. In de negentien-
de eeuw werd een ongehuwde moeder namelijk nog vaak als een 
prostituee beschouwd. In 1827 was de jeugdige Otto Gerhard 
Heldring (1804-1876) als predikant in het Betuwse Hemmen 
aangesteld. In 1847 richtte deze door christelijke barmhartigheid 
gedreven dominee een tehuis op voor uit gevangenis ontslagen 
meisjes en vrouwen en voor prostituees. De vrouwen kregen daar 
godsdienstles en leerden huishoudelijke vaardigheden. 

Vooral meisjes die als werkster, naaister of dienstbode in betrek-
king waren, kwamen in een kwetsbare positie terecht wanneer 
zij seksueel benaderd werden. In 1886 stelde de wetgever zich 
bij seksuele delicten nog op het standpunt dat het vanwege per-
soonlijke vrijheid niet tot de taak van de overheid behoorde om het 
individu tegen ‘vrijwillig’ ondergaan zedenbederf te beschermen. 
Alleen ontucht gepaard met geweld, onzedelijke handelingen met 
kinderen en openbare schennis van de eerbaarheid waren straf-
baar. Het gevolg hiervan was dat degene die zich vrijwillig onder 
iemands toezicht stelde en seksueel werd bedreigd, uitgesloten 
was van een goede rechtsbescherming. Dit veranderde toen 
onder het bewind van het christelijke coalitiekabinet Heemskerk 
(1908-1913) een zedelijkheidswet werd ingevoerd, die uitging van 
het principe dat het een taak van de overheid was om bronnen 
van zedenbederf te bestrijden. De Gelderlander van 20 september 
1910 liet weten: ‘Het doet de minister genoegen dat men zich 
thans algemeen met het verbod van huizen van ontucht heeft ver-
enigd. Van het absolute bordeelverbod verwacht de minister o.a 

een betere bestrijding van de internationale meisjeshandel. De ge-
meenten blijven bevoegd om ook het bezoek aan een bordeel straf-
baar te stellen.’ Op zaterdag 4 maart 1911 meldde De Gelderlander 
dat de Tweede Kamer het bordeelverbod had aangenomen. 

Op 20 mei 1911 werd de Zedelijkheidwet naar ontwerp van minis-
ter van Justitie Edmond Regout officieel ingevoerd. Hierdoor werd 
prostitutie in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Vanaf dat 
moment werden pornografie, homoseksuele relaties tussen vol-
wassenen en minderjarigen en abortus strenger bestraft. Openbare 
sekshuizen werden verboden, evenals het aanzetten en exploite-
ren van prostitutie. Ook de souteneurs werden strafbaar gesteld. 
Als gevolg van de zedelijkheidswet nam ook de taak van de politie 
toe. Hiervoor werd een speciale afdeling Zedenpolitie opgericht. 

Omdat de vraag naar prostitutie echter bleef voortbestaan, werd de 
wet op allerlei manieren ontdoken. Omdat bordelen officieel waren 
verboden, verplaatste de prostitutie zich naar ongure logementen 
en koffiehuizen, waar klanten afspraken konden maken en naar ach-
terafzaaltjes of privé-adressen werden gelokt, waar zij tijdens het 
intiem samenzijn soms door pooiers werden bestolen. Ook nam 
het tippelen op pleinen, straten en in parken toe, waar souteneurs 
de vrouwen schaduwden om uit handen van de politie te blijven. 
In Amsterdam, waar het bordeelverbod al in 1897 van kracht was 
gegaan, verplaatste de prostitutie zich naar De Pijp. De vrouwen 
mochten niet meer in de deuropening blijven staan om klanten te 
lokken, maar achter het raam met het gordijn op een kier werd ge-
doogd. Zo ontstond de raamprostitutie die zich naar Amsterdams 
voorbeeld naar andere steden uitbreidde. Toen de seksuele normen 
geleidelijk vrijer werden, schoven de gordijnen steeds verder open 
en ging ook de onthulling van de dames zelf verder door het dragen 
van steeds minder kledingstukken. 

Meisjesbescherming 
De grote toestroom van ongehuwde Duitse vrouwen in de jaren 
20 en 30 gaf redenen tot extra zorg. In de Eerste Wereldoorlog 
waren twee miljoen Duitse mannen gesneuveld. Als gevolg van 
werkloosheid en inflatie kwamen Duitse meisjes in groten getale 
naar Nederland op zoek naar een betrekking bij een Nederlandse 
familie. In 1934 was het aantal Duitse dienstboden tot veertigdui-
zend opgelopen. Om zedenverwildering en ongewenste zwanger-
schappen te voorkomen gingen kerkelijke en maatschappelijke or-

Zuster van Bethlehem aan het werk in de Benedenstad, 1946

>>
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ganisaties zich aan de opvang en begeleiding van de meisjes wijden. Uit advertenties in De 
Gelderlander van die tijd blijkt dat in de kapel van de Eerwaarde Zusters aan de Van Schaeck 
Mathonsingel speciaal voor Duitse meisjes lof met een Duitse preek werd gegeven. Bij de 
Rooms Katholieke Vereniging tot Bescherming van Meisjes, die haar hoofdvestiging had 
in Amsterdam, konden Nederlandse meisjes terecht voor ontspanning en advies en hulp 
bij sollicitaties voor het vinden van werk in het buitenland. In Nijmegen vingen leidsters 
van de katholieke jeugdbeweging de op het station aangekomen dienstboden op, om hen 
uit handen van lieden met slechte bedoelingen te houden en te wijzen op gezonde ont-
spanningsmogelijkheden en geestelijke ontwikkeling via de jeugdbeweging. De zusters 
van Bethlehem aan de Sint Anthoniusplaats namen niet alleen de kraamzorg in gezinnen 
van de Benedenstad op zich, maar ontfermden zich ook over de ongehuwde moeders in 
de stad. Tijdens de zwangerschap leerden zij de meisjes de noodzakelijke huishoudelijke 
taken. Als er geen opvang door familie was, ging het meisje na de bevalling in het Sint 
Canisiusziekenhuis naar het meisjeshuis voor ongehuwde moeders, waar voor haar naar 
een goede betrekking werd gezocht. De baby ging naar een kindertehuis, waar de jonge 
moeder haar kind in het weekend mocht bezoeken. Soms werden moeder en kind door de 
grootouders opgenomen. Ook plaatsten de zusters advertenties voor het vinden van een 
geschikte huwelijkspartner. Een enkele keer trad een meisje in een klooster, waarbij ze 
afstand deed van haar kind. 
 
Wim Janssen
De opening van de verkeersbrug over de Waal en het verdwijnen van de veerpont in 1936 
bracht de reguliere handel in dit toch al verarmde stadsdeel een flinke klap toe. Maar de 
prostitutie bleef zich in de Benedenstad handhaven, totdat de gemeente in de jaren 60 
met het saneren van de Benedenstad begon, waardoor mét de krotwoningen tevens de 
bordelen werden gesloopt. En met de sloop van de huizen in de Pepergas ook de pros-
tituees uit dit steile gasje tussen de Korenmarkt en de Grotestraat verdwenen. Daarna 
mochten de vrouwen van gemeentewege alleen nog achter een beperkt aantal ramen aan 
de Nieuwe Markt hun gunsten aanbieden. Nijmegenaar en Benedenstadbewoner Wim 
Janssen (1919-1996) heeft op oudere leeftijd over alle facetten van het dagelijkse leven in 
de oude stad geschreven. Zijn wieg stond aan de Vleeshouwerstraat, waar hij als zevende 
in een gezin van vijftien kinderen werd geboren en opgroeide in een tijd waarin er grote ar-
moede heerste. Door zijn jeugdherinneringen aan de oude stad is hij voor meerdere gene-
raties een dankbare bron door zijn talrijke verhalen, dia-lezingen en ontroerende Nijmeegse 
liedjes over het leven van toen, die hij in ‘t Oude Weeshuis aan de Papengas ten gehore 
bracht. Onderstaand lied schreef Wim Janssen over het dramatische lot van een prostitu-
ee, geschreven in het Nimweegs dialect dat hem zo dierbaar was.  

Tekst: Henny Fransen     Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Schrijver Wim Janssen in 1980

Se was wel de mooiste der meiden
se sat as ’n roos feur ’t raom 
Feul manne die kende huir lichaam
mar niemand die kende huir naom 

Huir werk begon vroeg ien de aovend
werd laot ien de nacht pas gestaokt  
’t Geld wat zij duir mee verdiende
werd steeds deur huir vriend opgemaokt  

Se was nog maor kurt ien ’t lefe
huir lichaom dè kreeg haos gin rust
’t Mooiste van huir moest zij gefe
Sij werd steeds gepakt en gekust

Mar rose die bliefe nie bloeie
’n Wuirheid die iedereen wit 
Gin mins het de eeuwige schoonheid 
iets dat men nog wel ’s fergit 

Huir lichaom begon te verwelleke 
bij ’t rooie licht al te sien 
Huir vriend zei ’Ga jij maor de straot op!   
Je bint nie mèr lonend feur mien’ 

Se was al ’t tied ien ’t lefe 
Huir lichaom kreeg meer en meer rust 
Feul moois had ze nie mèr te gèfe 
werd minder gepakt en gekust

Se dwaolde deur straote en gasse  
steeds zuukend nuir iets van d’r uird 
Huir charmes die wuire verdwene 
Se was feur ’n man niks mèr wuird 

En ins op ’n duustere aovond 
het zij iets wanhopigs gedaon 
Men vond toen ien één van die gasjes 
huir lichaom lèfeloos aon  

Nou is sij nie mèr ien ’t lèfe 
huir lichaom het nou alle rust 
Die rust het de dood huir gegèfe 
Hij het huir feur ’t laotst nog gekust 
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Steenstraat in 1920. Op de achtergrond de Luthersekerk aan de Grotestraat

Kabelgas in 1930

Zij was wel de mooiste der meiden
ze zat als een roos voor het raam
Veel mannen kenden haar lichaam
maar niemand kende haar naam

Haar werk begon vroeg in de avond
werd laat in de nacht pas gestaakt
‘t Geld wat ze daar mee verdiende
werd steeds door haar vriend opgemaakt

Ze was nog maar kort in het leven
haar lichaam kreeg nauwelijks rust
‘t Mooist van zichzelf moest zij geven
Zij werd steeds gepakt en gekust

Maar rozen die blijven niet bloeien
’n waarheid die iedereen weet
Geen mens heeft de eeuwige schoonheid
iets dat men nog wel eens vergeet

Haar lichaam begon te verwelken
bij ’t rode licht al reeds te zien
Haar vriend zei ’Ga jij maar de straat op! 
Je bent niet meer lonend voor mij’

Zij was al een tijd in het leven
Haar lichaam kreeg meer en meer rust
Veel moois had zij niet meer te geven
werd minder gepakt en gekust

Ze dwaalde door straten en gassen
steeds zoekend naar iets van haar aard
Haar charmes die waren verdwenen
Ze was voor een man niets meer waard

En eens op een donkere avond
heeft zij iets wanhopigs gedaan
Men vond toen in een van die gasjes
haar lichaam levenloos aan

Nu is zij niet meer in het leven
Haar lichaam heeft nu alle rust
Die rust heeft de dood haar gegeven
Hij heeft haar voor ’t laatst nog gekust
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Zaterdag 27 mei was het zover: de officiële 
opening van Stadstuin ’t Oude Weeshuis. 
Ofwel het Christel Kokke Plantsoen. Burge-
meester Bruls opende om 11.00 uur de toe-
gangspoort aan de kant van de Papengas, 
om de vele belangstellenden in de mooie 
tuin te laten.

Op de verhoging achterin de tuin, waar een 
soort podium is gecreëerd, hield de bur-
gemeester een mooie toespraak over de 
totstandkoming van de tuin. ‘De tuin is voor 
iedereen, voor oud en jong, voor wie even de 
stilte op wil zoeken of juist andere mensen wil 
ontmoeten’, zei hij. Ook herdacht de burge-
meester initiatiefneemster Christel Kokke. De 
actieve Benedenstadbewoonster maakte de 
eerste werkzaamheden in de tuin nog mee, 
maar heeft nooit de voltooiing kunnen zien. 
Stichting Benedenstad Nijmegen (SBN) werd 
eveneens bedankt voor de realisatie van de 
mooie tuin.

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

Onthulling van het naambord

Dank aan de vrijwilligers 
Daarna kreeg bestuurslid Frank Jasper van SBN 
het woord. Hij bedankte de vele vrijwilligers 
en de sponsoren die bijgedragen hebben aan 
dit mooie resultaat. Hij benadrukte dat de tuin 
nog niet af is. ‘Wij zijn nog volop bezig met de 
realisatie van een maquettegebouwtje waar 
de prachtige maquette van de Benedenstad 
in moet komen te staan.’ Dat wordt echt de 
‘kers op de taart’. Deze maquette is zo’n twaalf 
meter lang en laat de Benedenstad in 1932 
vanaf de Waal zien, gemaakt door wijlen Frans 
Friederichs. De benodigde vergunningen zijn 
aangevraagd, nu is het wachten op een gunstig 
besluit van de gemeente Nijmegen.

Frank Jasper besloot zijn toespraak met het ver-
zoek aan de burgemeester om het sponsorbord 
te onthullen. Dankzij de vele sponsoren hebben 
wij deze tuin kunnen realiseren. Hierna werden 
alle belangstellenden uitgenodigd voor koffie, 
thee of limonade met een lekker gebakje.

Veel te zien 
Tot 16.00 uur is de tuin open gebleven. Er 
waren optredens van onder meer De Wees-
gegroetjes, het Blazersensemble en Doolin. 
Stip (informatie, advies en ontmoeting in de 
wijk) was met een informatiewagen aanwezig. 
De St. Jacobskapel was geopend en in het 
Gezondheidscentrum gaven mensen uitleg en 
rondleidingen. De regentenkamer was deze 
dag speciaal opengesteld voor bezichtiging. 
Aan de voorzijde van buurtcentrum ’t Oude 
Weeshuis konden de kinderen een duik nemen 
in het badje. Tijdens deze zonovergoten dag 
werd er veel gebruik van gemaakt. 

Tekst: Els Stouthamer    Foto’s: Theo van Zwam

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

BURGEMEESTER BRULS:  
‘DEZE TUIN IS VOOR IEDEREEN’
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Airbrush op de muur aan de kant van het Gezondheidscentrum

Burgemeester Bruls spreekt de aanwezigen toeCafé Samson geeft cheque

SPONSORING  
SPAARKASCOMMISSIE 
CAFÉ SAMSON

De spaarkascommissie van café Samson is 
een van de sponsoren van onze stichting. 
Tijdens een gezellige middag in buurthuis 
’t Oude Weeshuis werd een cheque 
uitgereikt van maar liefst 750 euro, te be-
steden aan een dagje uit met de ouderen 
uit de Benedenstad. Op 14 juni gingen 
we met een groep ouderen een dagje uit 
met de zonnetrein. De rit ging vanuit ’t 
Oude Weeshuis naar Lent waar we kon-
den laten zien hoe mooi de Spiegelwaal 
is geworden. Vervolgens  
reden we verder naar de Ooijpolder. Bij 
de Thornsche Molen tussen Persingen 
en Leuth stopten we voor een lekkere 
lunch om daarna weer terug te keren 
naar Nijmegen. In de volgende Mariken 
een verslag van deze dag.

AIRBRUSH AAN DE 
WAND

De muur aan de kant van het Gezond-
heidscentrum heeft een prachtig drieluik 
gekregen, gemaakt door de bekende  
Nijmeegse airbrushkunstenaar Marco 
van der Bol. Het drieluik bestaat uit een 
afbeelding van het Valkhof, de Grote 
Markt en de Waal.

NOG MEER  
SPONSORING

Dat er vele mensen zijn die de ouderen 
een warm hart toedragen, is weer  
gebleken. Na het officiële gedeelte over-
handigden de leden van de spaarkascom-
missie van café Samson nogmaals een 
cheque. 350 euro, wederom te besteden 
voor een dagje uit met de ouderen.  
Geweldig! Nogmaals dank aan alle  
sponsoren.
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ZOMERCADEAUTJE VAN JOUW BIEB
Deze zomer kun je met tablet of smartphone gebruik maken van de VakantieBieb, een 
zomercadeautje van de Bibliotheek voor leden én niet-leden. Meer dan zestig e-books voor 
het hele gezin.

Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een leuke selectie Nederlandse e-books gedurende 
de hele zomer. De VakantieBieb is al open voor jeugd en 1 juli komen hier e-books voor volwassenen 
bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de bibliotheek om 
mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven 
lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload. 
In de VakantieBieb vind je avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books voor 
6 tot 18 jaar zoals De Grijze Jager (De vroege jaren, Het toernooi van Gorlan) van John Flanagan, 

Dolfje Weerwolfje (Boze drieling) van Paul van 
Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave of Verdacht 
van Carry Slee. Ook volwassenen hebben vanaf 
1 juli ruime keuze uit romans of spannende en 
informatieve e-books zoals Neem een geit van 
Claudia de Breij, De gevleugelde van Arthur 
Japin, De eerste vrouw van Susan Smit of 
Hittegolf van Suzanne Vermeer.

De VakantieBieb is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone via de App Store of 
Google Play Store. De geselecteerde e-books 
komen op de boekenplank in de app te staan. 
Na het downloaden is voor het lezen van de 
e-books geen internetverbinding meer nodig. 
Fijn voor tijdens je vakantie.

Wil je liever naar de bibliotheek om te struinen 
tussen de boeken? Kijk voor openingstijden of 
leuke activiteiten in de zomervakantie op www.
obgz.nl. 

Tekst: Sanne van den Heuvel  

Foto: Bibliotheek Gelderland Zuid 
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WONEN IN HET CEN-
TRUM – LEVENDIG 
MAAR OOK LEEFBAAR 
HOUDEN! 
Het stadscentrum wordt drukker en drukker 
en de primaire functie wijzigt van wonen en 
winkelen naar uitgaan. Dat merken wij als 
bewoners natuurlijk als eersten. Afgelopen 
weken hebben we geïnventariseerd wat de 
bewoners van het centrum het belangrijkst 
vinden om mee te geven aan de lokale po-
litieke partijen nu deze gestart zijn met het 
schrijven van de verkiezingsprogramma’s. 
Wat gaan de lokale politieke partijen ons be-
loven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018? En wat zijn ónze hoofdpunten?

1. Wonen in de binnen-/Benedenstad: 
voor wie?
Er is duidelijk een verschil in aanbod van wo-
ningen in de Benedenstad en ‘boven’. In de 
binnenstad hebben de studenten verreweg 
de overhand, maar wordt dat ook zo in de 
Benedenstad? Gezinnen en 30+-bewoners 
lijken in de ‘verdrukking’ te komen en ver-
trekken. Het aantal evenementen en activi-
teiten is sterk toegenomen en de woningen 
verkameren in rap tempo. Terwijl in 2012 nog 
een bestemmingsplan is vastgesteld dat wo-

BEWONERSPLATFORM 
CENTRUM NIJMEGEN

nen in de Binnenstad juist moet stimuleren. 
Alle inwoners (toch bijna 12.000) maken ge-
bruiken van openbare faciliteiten zoals wijk-
centrum, Stip, huisartspraktijken en basis-
school: hebben die nog bestaansrecht in de 
toekomst? De participatiemaatschappij gaat 
uit van ‘Zorg voor elkaar’: dat wordt steeds 
lastiger als bewoners relatief kort je buren 
zijn. Wij maken ons zorgen. Kiezen de poli-
tieke partijen voor meer, meer, meer leven-
dige activiteiten of mag er nog een leefbare 
woonomgeving blijven? Wij vragen om een 
juiste balans.

2. Evenementen: Kwaliteit boven kwantiteit
Wonen in het centrum betekent wonen in een 
levendige omgeving. De Vierdaagse hoort 
erbij en de organisatie van de 4D-Feesten 
houdt ons als bewoners goed aangesloten. 
Chapeau. Maar daarnaast zijn er inmiddels 
zo veel andere evenementen/activiteiten en 
er is helaas geen gemeentelijk beleid voor 
een goede balans tussen levendig en leef-
baar. Iedereen kan alles aanvragen en de 
gemeente kan nauwelijks iets weigeren. 
Geluidsnormen zijn verouderd door de vele 
nieuwbouw. Slecht bezochte activiteiten 
leveren onredelijk veel hinder op. Is dat de 
kwaliteit die Nijmegen wil uitstralen? Laten 
we kiezen, niet voor kwantiteit maar voor 
kwaliteit. Graag werken we mee aan een 

mooie uitstraling waarbij winkeliers, horeca 
en bewoners trots en gastvrij zijn. Kom met 
beleid gebaseerd op een evenredige verde-
ling: levendig maar wel leefbaar en verdeeld 
over de gehele stad. 

3. Veiligheid en toegankelijkheid voor bewoners
Bewoners in het centrum dragen bij aan de 
veiligheid. Wat dat betreft is het net een ge-
wone woonwijk: wij zijn, dag en nacht, de 
oren en ogen van buren, ondernemers en 
politie en blijven samen goed in gesprek. 
Qua toegankelijkheid zijn wij blij om zelf met 
de auto in het centrum te kunnen komen 
en dat geldt ook voor familie en mantelzor-
gers. Dat houden we graag zo! De bus uit de 
Burchtstraat kreeg grote bijval maar we vra-
gen extra aandacht voor goede vervoersmo-
gelijkheden (minibus, solartrein, fietstaxi et 
cetera) voor de oudere bewoners. 
Qua toegankelijkheid van trottoirs blijven 
de kriskras gestalde fietsen het grootste 
probleem: geen rollator of kinderwagen die 
langs de blokkades komt. En inmiddels levert 
de wildgroei aan horecaterrassen ook een 
ruimteprobleem op én helaas extra geluids-
hinder. Ook hier vragen wij beleid van kwali-
teit boven kwantiteit: dat brengt ons weer op 
de juiste balans tussen levendig én leefbaar. 

4. Regels handhaven of alles maar afschaffen?
Ergernis nummer 1 is dat regels niet nage-
leefd worden en er vervolgens niet gehand-
haafd wordt. Wij vragen daarom om bij de lo-
kale regels voldoende financiële middelen vrij 
te maken voor handhaving. Schaf anders een 
regel af: dan weten wij waar we aan toe zijn 
in Nijmegen en komen we weer bij punt 1…. 

Wonen in het centrum betekent wat ons be-
treft levendig maar leefbaar! 

Tekst: Jolanda van Veluw    Foto: Gerie Sandmann

Het volgend overleg van het bewoners-
platform is maandag 26 juni, 19.30 uur, 
in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis. Dan 
praten we verder over de hoofdpunten 
voor de raad. Welkom!

Bewonersplatform Nijmegen Centrum
bewonersnijmegencentrum@gmail.com
Like onze Facebookpagina (zoek op 
‘BPNC’)

Een van de vele terrassen in de binnenstad
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HUIS VOOR DE BINNENSTAD

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

ZOMER IN CENTRUM NIJMEGEN
23 T/M 25 JUNI   VALKHOF THEATER AVENUE
 
24 JUNI T/M 2 JULI  ZOMER KERMIS

15 T/M 21 JULI      VIERDAAGSEFEESTEN 

18 T/M 21 JULI   4DAAGSE 
AFSTANDSMARSEN

24 T/M 27 AUG   FIETS 4DAAGSE

26 EN 27 AUG     GEBROEDERS VAN 
LIMBURG FESTIVAL

WAT
IS ER TE
DOEN?



39
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 euro 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 51 | 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
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