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DE STRAAT VAN
DE WEEK

Interieur Anita Bar aan de Priemstraat 9

Priemstraat deel 2
Ze woont sinds 2016 in een van de nieuwe appartementen aan 
Plein 1944 en ze kijkt uit op het busstation en de Houtstraat. Na 
bijna 73 jaar vertrok ze uit de Priemstraat. Iedereen zei dat ze 
dit nooit zou kunnen, maar Anita was toe aan iets anders. Zoals 
in 1999 toen ze de Anita Bar op slot gooide. ‘Toen koos ik voor de 
liefde’, begint Anita. ‘Hans, met wie ik nu al 47 jaar samen ben, 
vond het kroegleven welletjes. Hij was met Bernard van Bon een 
garage aan de Waterstraat begonnen. Dat was het einde van de 
Anita bar.’

Anita Johanna Rengers werd op 22 mei 1943 geboren in een achter-
kamertje aan Priemstraat 9. Haar vader was daar in het begin van de 
oorlog komen wonen. Na de oorlog, toen de stad in puin lag, begon hij 
er een winkel in tweedehands meubelen. Tegenover het pand huurde 
hij een pakhuis voor de opslag van lompen en oude metalen. ‘De 
mensen hadden niks vroeger’, vertelt Anita. ‘Er waren geen douches. 
Je werd gewassen in een teiltje, eerst de meisjes, die waren niet zo 
vies, en dan de jongens. De huizen waren meest van huisjesmelkers. 
Ze deden niet aan onderhoud. Als het te erg werd, kwam er een bordje 
Onbewoonbaar verklaard te hangen. De Benedenstad hing er vol mee. 
Na de oorlog zijn ze aan de even kant van de Priemstraat alles gaan 
slopen. Het veranderde snel hier. Veel mensen verhuisde bijvoorbeeld 

Rooie Anita
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>>Priemstraat begin jaren 70. Vlnr. Rita Bar, Anita Bar en Dille & Kamille

Anita Rengers

naar Hatert. Tijdelijk werd eerst gezegd, maar daarna konden die men-
sen de hoge huur in de Benedenstad niet betalen.’

Pater Daniëls
Anita was de oudste dochter van in totaal acht kinderen. ‘Ik moest 
vaak thuisblijven om op de kinderen te passen. Of ik ging met ze wan-
delen, met drieën in één wandelwagentje. Daardoor heb ik de lagere 
school nooit fatsoenlijk afgemaakt, maar ik heb van thuis uit goed ge-
leerd om met geld om te gaan. Ze moesten elke cent omdraaien, maar 
we zijn nooit iets te kort gekomen. Er was elke dag vlees op tafel. We 
hadden ook een van de eerste televisies. Zo’n grote houten bak met 
een heel klein scherm. Voor een stuiver of een dubbeltje kwamen de 
mensen uit de buurt bij ons kijken.’

‘Pa was katholiek en ma protestant. Ma wilde eerst niet dat we ge-
doopt werden, maar ik was jaloers op andere meisjes die met de eerste 
communie een mooie jurk aankregen. Toen is ze overstag gegaan. 
Er zat een noodkerk in de straat. De parochiekerk van Pater Daniëls. 
Omdat-ie alles op de fiets moest doen, hebben we in de stad deur voor 
deur een Solex voor hem bij elkaar geschooid. De krant was erbij toen 
we op zijn verjaardag de brommer aan hem overhandigde.’

Appie Bar
‘Begin jaren vijftig is mijn vader op nummer 9 een kroeg begonnen. 
De Appie Bar. Veel cafés droegen de naam van de eigenaar. Zo stond 
ik als vijftienjarige al achter de bar. In 1963 wilde pa het café van de 
hand doen, maar dat wilde ik niet. In dat jaar heb ik de kroeg overge-
nomen en ben ik voor mezelf begonnen, de Anita Bar. Mijn ouders 
verhuisden naar de Korte Brouwerstraat. In de kleuren van het café 
zat toen veel geel en blauw. Het waren de jaren van de rock ’n roll. 
Het bier verkocht ik voor 50 cent. Ik weet nog dat pa dat eerst veel te 
veel vond. Hij was ooit met 30 cent begonnen, daarna 35 cent en drie 
voor een gulden. Maar de hele stad zat al op twee kwartjes of meer.’

In 1963 leerde Anita bij haar aan de bar Jimmy kennen. Hij was mi-
litair. Ze trouwden en Jimmy opende een kroeg op Priemstraat 5. De 
Jimmy Bar. Samen kregen ze twee kinderen, een meisje en twee jaar 
daarna een jongen. Over de namen hoefden ze niet lang na te denken: 
Anita en Jimmy, nu allebei vijftigers. Er kwamen drie kleinkinderen, 
van wie de oudste, Lana, nu op kamers aan Priemstraat 7 woont. Ge-

huurd van oma. Haar huwelijk met Jimmy hield maar zes jaar stand. 
Een jaar later kwam Hans in haar leven. De Jimmy Bar werd overge-
nomen door haar zus Rita en omgedoopt in de Rita Bar.

Koppelaarster
Anita: ‘Toen ik begon moest je een volledige vergunning hebben om 
naast bier ook een borrel te kunnen schenken. Bij Verlof A mocht je 
alleen bier tappen. Mijn vader had het nooit zo nauw genomen met al 
die horecapapieren. Ik moet eerlijk bekennen dat ik aanvankelijk ook 
niet de juiste vergunningen had. Maar de politie kneep een oogje toe. 
Op mijn veertigste verjaardag kwam een politie-inspecteur, die ook 
wel eens aan de bar zat, me persoonlijk de goeie papieren brengen. 
Eén keer moest ik het café dichtgooien, maar dat was om een andere 
reden. Volgens nieuwe richtlijnen was mijn bar één meter te klein. 
Meteen de volgende dag een verloren meter erbij getrokken en ik kon 
weer open.’

Anita zag veel van haar klanten in de kroeg opgroeien van jongen tot 
bijna bejaard. En allemaal stortten zij hun hart uit aan de toog. Anita 
wist tot in details wat er zich afspeelde in de buurt. De huwelijkspro-
blemen, overspel, relaties die ontloken en verbroken werden en waar 
een troostend woord nodig was. Anita bleef altijd discreet en gaf raad. 
Desnoods ongevraagd. Als twee mensen in haar ogen niet bij elkaar 
pasten, dan gaf ze haar ongezouten mening. Als koppelaarster kon ze 
mensen ook bij elkaar brengen. ‘Henkie, een goeie jongen uit Gendt’, 
vertelt Anita, ‘zat hier heel vaak, maar had nog nooit een vrouwtje 
gehad. Kwam er op een dag een weduwe naar binnen. Ze was twintig 
jaar ouder dan Henkie. Ze had een keer eerder Henkie aan de bar zien 
zitten en ze had hem leuk geleken met zijn zwarte krullen. Ik heb Hen-
kie direct gebeld. Hij woonde nog thuis bij zijn ouders. “Nou moet je 
meteen naar de kroeg komen, niks meenemen verder en je zult er geen 
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Anita in haar bar rond 1980. Achter de bar Hans

>> spijt van hebben.” Hij is gekomen en ze zijn nog steeds bij elkaar. Ze 
wonen nu op Wintersoord.’

Jan met de pet
Het was hard werken. Het café was zeven dagen in de week open. Met 
Hans runden ze ook nog een tijd de kantines van voetbalclub Novio-
magum en de Nijmeegse Boys in het Waterkwartier. In het begin ging 
de Anita Bar om 14.00 uur open. Dat werd allengs later. Op het laatst 
pas om 20.00 uur. De mensen gingen steeds later uit. Wat vindt ze er-
van als mensen zeggen dat de Anita Bar een tikje ordinair was? ‘Dan 
moet ik daar erg om lachen. Dat zijn bijna altijd mensen die nooit 
binnen zijn geweest. Ze hadden vaak de gekste ideeën wat hier binnen 
gebeurde. Dachten ze aan een seksclub of zo. Ik kon me daar niet druk 
om maken. Iedereen kwam er. Jan met de pet, advocaten, studenten, 
noem maar op. Ik was beschermvrouwe van het dispuut Thor. Dat 
vond ik een hele eer. Ze organiseerden in de Anita Bar galafeesten en 
dan namen ze hun ouders mee naar het café. Met de kerstdagen ving 
ik de militairen op die in de kazerne moesten blijven en niet naar huis 
mochten. Daar zaten hoge pieten tussen.’

En al die kroegtijgers waren gek op Anita. ‘Ze kwamen voor mij naar 
de kroeg. Als er een keer iemand anders stond, was het steevast “Waar 
is Anita?” Als ik wat later kwam, omdat ik eerst voor de kinderen 
moest zorgen, zat de bar vaak al vol. Dan moest ik iedereen persoon-
lijk langs om goeiendag te zeggen en wee wanneer ik iemand per 
ongeluk oversloeg. Zo waren er veel die dachten dat ze verkering met 
me hadden, maar ikzelf heb dat nooit geweten’, lacht Anita. ‘Ik denk 
wel dat andere vrouwen jaloers op me waren. Ik had een eigen zaak. 
Ik was de baas, jong en kreeg veel aandacht. Maar ik was wel solidair 
met andere vrouwen. Als ze belden waar hun man of vriend bleef, 
en die vent zei “Zeg maar dat ik er niet ben”, kregen ze van mij het 
antwoord “Ik moet van hem zeggen, dat-ie er niet is.” Er waren nooit 
vechtpartijen in het café. Woordenwisselingen misschien, maar ik 
zat er meteen bovenop, anders had ik het nooit zo lang volgehouden. 
Iedereen wist wie de baas was. Juist omdat ik een vrouw was, dwong 
ik respect af. Nee, bang ben ik nooit geweest. Dat zit in mijn karakter. 
Als het moet kan ik ook hard zijn. Die zelfstandigheid heb ik van huis 
uit meegekregen. Ik had overigens altijd een 
hele goeie relatie met de politie. Tegen slui-
tingstijd reden ze de straat in en knipperden met 
de lichten. Dan wist ik dat de tent dicht moest 
en kwamen ze daarna nog een kopje koffie 
drinken en iets eten. Broodje bal of een tosti.’

Kastanjebruin
‘Zelf ging ik vroeger vaak uit naar de dans-
school van Jan Ditsel, Vink aan de Ganzen-
heuvel, Smitje in de Houtstraat of Johnny in de 
Bloemerstraat. Maar ik moest van pa altijd om 
22.00 uur thuis zijn. Daar was hij heel streng 
in, maar klanten hielden het ook in de gaten. 
Als ik er nog niet was, vroegen ze aan pa waar 
ik bleef. Daar was ik niet blij mee.’

Er is al veel vaker over Anita geschreven. Ze 
heeft alle knipsels bewaard in een dikke map en 
de foto’s in een grote doos. Anita: ‘Soms kijk 
ik er nog wel eens in. Dan komen alle herinne-

ringen meteen weer naar boven. Niemand kent me als Anita Rengers, 
maar als Rooie Anita weet bijna elke Nijmegenaar over wie het gaat. 
Ik word nog vaak op straat herkend en aangesproken. Maar altijd als 
Rooie Anita. Dat moet later ook in mijn overlijdensadvertentie komen, 
anders weet niemand over wie het gaat. Het is oorspronkelijk kastan-
jebruin, hè.’ 

Traantje
De Anita Bar had een dartsclub, een voetbalvereniging, de Anita Boys 
en was de thuishaven voor carnavalsvereniging Het leste muntje en 
de Durdrievers. Ze had eigenlijk alleen maar vaste klanten, want men 
kwam er graag terug. Rooie Jo van Marel met zijn hondje, Jan en 
Agnes Muis, steevast op hun brommertje, Ome Frits, die altijd wilde 
dansen of Frank Boeijen, van wie ze bij haar afscheid uit de kroeg een 
verzamel-cd en boek met al zijn teksten kreeg. Het zijn herinneringen 
die ze koestert. 

De jaren zijn Anita niet aan te zien en ze 
voelt zich kerngezond. ‘We slikken al-
lemaal een paar pilletjes per dag op deze 
leeftijd. Hans en ik mogen niet klagen. We 
kunnen er een paar keer per jaar tussenuit. 
Even weg, naar Spanje of Turkije, dat houdt 
je jong. Als ik mijn leven over zou moeten 
doen, deed ik precies hetzelfde. Ik mis het 
wel, hoor. Vooral in het begin heb ik me 
vaak eenzaam gevoeld vanbinnen. Nu pink 
ik nog wel eens traantje weg als ik naar 
de foto’s van vroeger kijk. Ik heb graag 
mensen om mij heen. Daarom kom ik graag 
in café Samson of de Parade hier aan het 
plein. Daar kom ik altijd kennissen tegen 
om bij te kletsen. Vanuit mijn appartement 
zitten die in mijn voor- en achtertuin.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Gerie Sandmann, Regionaal Archief Nijme-
gen en uit de fotoverzameling van Anita Rengers
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Begin september opende het muZIEum de 
deuren aan de Ziekerstraat 6b. Het erva-
ringsmuseum over zien en niet zien. Maar 
willen zienden eigenlijk wel die wereld van 
slecht- of nietzienden ervaren?

Veelal wordt een museum bezocht om van 
iets moois te genieten en dus blij van te 
worden. Sinds enige tijd ontmoeten bin-
nenstadbezoekers groepen mensen met 
vitualrealitybrillen op en taststokken, begeleid 
door iemand met een visuele beperking. Ja, 
die groepen komen van het muZIEum, eer-
der gevestigd in de stadsschouwburg, maar 
velen wisten verder ook niet precies wat er 
gebeurde. Beste lezers, van dit muZIEum 
word je ook blij! En het is zinvol. Velen wor-
den immers geconfronteerd met iemand in 
de nabijheid die visueel beperkt is. Dit lot treft 
ongeveer 300 duizend mensen in Nederland.

Mariken gaat op bezoek en wordt allerharte-
lijkst ontvangen door Heleen Vermeulen, de 
directeur. Genietend van een drankje met uit-

het muZIEum
DÉ BLIKVANGER IN DE ZIEKERSTRAAT: 

Hoe werkt een braillemachine?

zicht vanaf de eerste etage op de Ziekerstraat 
en het Koningsplein vertelt zij vol enthou-
siasme over haar ‘bedrijf’, vijf jaar geleden 
opgezet, gebaseerd op een Duits voorbeeld: 
Dialog im Dunkel. Het doel van dit muZIEum 
is tweeledig. Het verschaft werk aan visueel 
beperkten én de bezoekers treden door mid-
del van belevingen de wereld van slecht- en 
nietzienden binnen. Er zijn binnen twee don-
kerbelevingen. Buiten is er de Expeditie-rib-
belroute. Binnen wordt de bezoeker in totale 
duisternis meegenomen op ontdekkingstocht 
ontdekkingstocht in het donker. Ervaar bij-
voorbeeld het dagelijks leven van een blinde 
of wordt helemaal ondergedompeld in vakan-
tiesfeer, maar dan zonder zicht. De gidsen 
worden hiervoor getraind en begeleiden de 
bezoekers met een mooi, persoonlijk en vaak 
humoristisch verhaal. Hierdoor wordt het ge-
mis van het zien meer als licht dan als zwaar 
ervaren. 

De gidsen hebben plezier in hun werk en 
komen via de ribbelroute naar de Ziekerstraat, 

vaak vanaf het centraal station. Zij zijn trots 
te kunnen laten zien hoe zelfredzaam ze zijn. 
Bij de Expeditie-ribbelroute ervaren mensen, 
onder leiding van een slechtziende gids, hoe 
het is op deze ribbelroute door de stad te 
lopen. Zij hebben dan een virtualreality bril op 
en gebruiken een taststok. Ook bedrijven en 
scholen hebben de weg naar het muZIEum 
gevonden. Samen de weg door het pikdonker 
vinden draagt bij aan saamhorigheid. Het is 
een uitje met een boodschap.
Bij het muZIEum werken nu ongeveer negen-
tig mensen, betaald en vrijwillig. En er zijn nog 
steeds vrijwilligers nodig! Zoals ieder bedrijf 
moet ook hier naar vernieuwing gestreefd. 
Nu het muZIEUm zo in de binnenstad zit, 
wordt er verbinding gezocht met winkels in de 
buurt. De uitwerking daarvan is in de maak. 
Ook wordt speciaal aandacht aan de kersttijd 
besteed met een kerstverhaal in het donker. 
Geen afleiding door lichtjes of kerstversiering. 
Wat een mooie beleving zal dit zijn. Op de site 
www.muzieum.nl is alle informatie te vinden.

Tot slot: de naam Ziekerstraat heeft niets met 
‘ziek’ te maken. Volgens stadsarchivaris Van 
Schevichaven zou het met het werkwoord 
‘ziekeren’ of ‘sijpelen’ te maken hebben. Tot in 
de achttiende eeuw zou er een stadspoel in 
de Ziekerstraat gelegen hebben. 

MUZIEUM, welkom in de Ziekerstraat, 
succes!

Tekst: Joke van Onna    Foto’s: Gerie Sandmann

Op ontdekkingstocht door het muZIEum
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OpgrOeien in 
nijmegen-Centrum 

Tekst:  Anneke Arzbach     Foto: Michel van Collenburg

Deze keer maken we kennis met een prachtig, openhartig meisje 
en haar bijzondere vader.

��Waar ben je geboren?
  Bo: ‘Ik ben geboren in het Rijnstateziekenhuis 

Arnhem, een paar weekjes te vroeg.’ 
Papa Michel verduidelijkt dat mama 
zwangerschapsvergiftiging had. Dan kun je een 
bevalling niet langer uitstellen.

� Hoe vind je het in Nijmegen-Centrum?
   Bo: ‘Ik woon in de Pijkestraat en vind het fijn om in 

het centrum te wonen. Hier kan ik fijn winkelen met 
mijn grote zussen Marit en Bente. Ook ben ik dol 
op de ijsjes van Prikkels, want zij hebben ook ijsjes 
voor kinderen met een koemelkallergie. Vooral 
mango-ijs vind ik heerlijk.’

� Met wie woon je in huis?
  Bo: ‘Met mijn vader Michel van Collenburg en 

mijn zussen van 16 en 18 jaar. Ik woon om 
beurten een week bij mijn mama in Wijchen en 
een week bij papa in Nijmegen. Mijn ouders zijn 
gescheiden en ik vind het bij allebei even fijn.’ 
Ook de kater Koos woont in de Pijkestraat. Koos 
is een binnen-kater met een Felixuitstraling. De 
familie woont er nu ruim een jaar.

� Op welke school zit je?
  Bo: ‘Ik zit op de basisschool in Wijchen, groep 

3. Dat is makkelijker en daar heb ik ook mijn 
vriendjes, zoals bijvoorbeeld Lex. In Nijmegen 

heb ik nog geen vriendjes. Er wonen niet 
zoveel kleine kinderen in de omgeving van de 
Pijkestraat.’

  Je bent 6 en je zussen zijn een stuk ouder. 
  Hoe vind je dat?
  Bo: ‘Ik vind het niet erg omdat ik toch met hen 

leuke dingen kan doen zoals winkelen.’

  Wat zijn je hobby’s?
  Bo: ‘Ik houd van voetballen en speel nu weer 

bij Woezik. Ook heb ik een tijdje gevoetbald bij 
AWC, maar daar hadden ze te weinig meisjes. 
Nu ben ik weer terug bij Woezik, waar ze met mij 
erbij een elftal vol hebben.’ De overwinning bij het 
EK van de meiden van oranje vindt Bo geweldig. 
Ze roept dan ook luidkeels: ‘We hebben 
gewonnen!’ Bo is niet verlegen uitgevallen 
en heeft op Roze Woensdag tijdens de 
Vierdaagseweek staan zingen in de Grotestraat 
voor de deur bij Dollars. Vol trots wordt een 
filmpje vertoond en het moet gezegd: hier staat 
een creatief talentje.

  Heb je ook een hartsvriendin?
  Bo: ‘Niet echt een hartsvriendin. Wel gewoon 

vriendinnetjes en ik ben verliefd op Mika.’ Papa 
licht toe dat dit een jongetje is met halflang blond 

haar (jonge Adonis). Mika kan zich gelukkig 
prijzen, want Bo mag er zijn.

  Waar word je heel blij van?
  Bo: ‘Van cadeautjes word ik heel blij.’ Cadeautjes 

kunnen wat Bo betreft van alles zijn. Zij is niet 
echt een prinsessentypje van het roze. Haar 
lievelingskleur is blauw. Liefdevol worden alle 
knuffels gehaald en als een soort cadeautjes 
getoond: girafje, schildpadje, Simba van de 
Lion King. Tutten doet zij met haar doekje, dat 
al een paar keer is opgelapt. Zo gaat dat in een 
meisjesleven. Ook geniet zij van alle Nijmeegse 
feesten, zoals de Vierdaagsefeesten. Bezoekjes 
aan de Kaaij slaat zij ook niet af.

  Wat is je favoriete vakantieland?
  Bo: ‘Duitsland.’ Maar Bo noemt het consequent 

Duisterland. Mama werkt voor Tennet en moet 
voor haar werk vaak naar Duitsland. Dan is Bo bij 
haar vader. Het is logisch dat Duitsland ook wel 
eens wordt aangedaan als vakantieland. Italië 
is ook geliefd. Daar is Bo de afgelopen zomer 
geweest.

  Wat is je lievelingseten?
  Bo: ‘Pizzaaaaaaaaaaaaaa! Als ik vrijdag naar 

papa ga, eten we altijd pizza.’ Dit is volgens papa 
een soort traditie geworden. Mooi, die houden we 
er dus in, Bo.

  Wat wil je later worden?
  Bo: ‘Dat weet ik echt nog niet.’ Bo wil gewoon Bo 

blijven heeft ze aan haar vader gevraagd en dat 
mag.

Een bijzondere ontmoeting, waarin we kennis 
hebben gemaakt met de vader Michel van 
Collenburg, fotograaf, blogger en creatief strateeg 
bij Lukkien, maar bovenal een leuke papa voor 
Bo die een warm nest creëert als vader van drie 
meiden. Mariken hoopt van harte dat de familie in 
Nijmegen the place to be heeft gevonden. Aan Bo 
zal het niet liggen. Ze gedraagt zich al als een echt 
stadsmeisje dat zich thuisvoelt tussen het stadse 
gedruis, waar altijd veel te doen is.

Bo (6) 



9

NIjmEGEN KRIjGT ER EEN moNumENT BIj!

Crowdfunding voor de Sandbox 
Met de Sandbox ontdek je als bezoeker 
hoe rivierdynamiek werkt en hoe je jezelf 
tegen het water kunt beschermen. Het 
is een interactieve opstelling waarin met 
zand een rivierbedding wordt gesimu-
leerd. Het is een Augmented Reality tool, 
die de gevolgen laat zien van de door jou 
gemaakte ingrepen in het zand. Leg met 
je handen dijken aan en doorbreek ze 
weer; overstromingen komen in beeld, en 
daarmee het effect van jouw ingreep.
Help jij ons om deze tool toegankelijk te 
maken voor het grote publiek? We zijn 
blij met iedere donatie, klein of groot! Je 
kunt nu doneren op: www.voordekunst.
nl/projecten/6205-een-sandbox-voor-de-
bastei.
We hebben nog €15.000,- nodig!

De Bastei (voorheen Natuurmuseum 
Nijmegen) Opgericht (Natuurmuseum 
Nijmegen): 1980

Collectie: 
• Oorspronkelijk Nijmeegse 
schoolverzamelingen met exotische 
objecten, zoals de oude schoolcollectie 
Canisius College.
• Na 1990 uitgebreid met regionale 
objecten en uitgegroeid tot de 
belangrijkste regionale natuurhistorische 
verzameling.
• 106.893 objecten (laatste telling)

Deelcollecties:
• insecten (met insectenspelden 
opgeprikte insecten)
• planten (herbarium regionale 
vaatplanten en enkele kleine 
verzamelingen mossen en korstmossen)
• gesteenten, mineralen en fossielen 
(onder andere pleistocene botten)
• vertebraten (opgezette vogels en 
zoogdieren)

OPENING
De officiële opening zal plaatsvinden tijdens 
het openingsfestival op 6, 7 en 8 april 2018

Samenwerkende partners 
van De Bastei

-	 Staatsbosbeheer

-	 IVN Rijk van Nijmegen 
(instituut natuureducatie en 
duurzaamheid)

-	 Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Tekst: Jack Fila      Foto’s: Rik Jaspers, Gerard Brugman, Gerie Sandmann, Jack Fila en gemeente Nijmegen

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

Vacatures voor gastheer/
gastvrouw aan de balie; 
gidsen en rondleiders 
voor het educatieve 
programma

Schatkamer van de rivier Bastei academie

Entree/ontvangst Cultuurhistorie

Geologie/paleontologie Eten aan de rivier



Gezondheidscentrum ’t Weeshuis aan de Begijnenstraat speelt 
een belangrijke rol in het centrum en de Benedenstad. Het wil 
meer dan ooit de spil zijn in het (zorg)netwerk van de wijk. Maar 
het werk van de huisartsen en hun medewerkers is sterk veran-
derd. ‘We hebben meer mogelijkheden om de patiënt hier in de 
praktijk te houden en behandelen.’

Veranderingen
Huisartsenpraktijken maken de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen 
door. Vroeger kozen de mensen hun huisarts met het idee dat hij in ge-
val van nood binnen vijftien minuten bij hen thuis kon zijn. Die huisarts 
was, in de beleving van nu, een wijze man die samen met zijn assistente 
(die ook nog secretaresse en telefoniste was) de praktijk runde. Dat is 
lang geleden. Tegenwoordig is een huisartsenpraktijk vaak onderdeel 

van een gezondheidscentrum, waar ook andere disciplines aanwezig 
zijn. Vanaf 2014 zetten de veranderingen zich voort met de komst van 
het Sociaal Wijkteam (SWT) en de Stip in buurthuis ’t Oude Weeshuis, 
dat in hetzelfde pand zit als het gezondheidscentrum, maar met de in-
gang aan de Papengas. Het contact tussen de huisartsen en het SWT 
speelt een belangrijke rol bij het verlenen van zorg. Voor de optimale 
zorg aan patiënten en cliënten zijn de communicatielijnen kort. Want 
als een buurtbewoner iets met het SWT wil bespreken, is het handig 
dat de huisarts in de buurt is voor afstemming en overleg. Het is pret-
tig om elkaar in de ogen te kunnen kijken. De spil in het (zorg)netwerk 
van de wijk, dat is het beeld dat onze drie gesprekpartners schetsen 
van het gezondheidscentrum ’t Weeshuis. Binnen het centrum speelt de 
huisartsenpraktijk een belangrijke rol. Huisartsen Nadja Joosen, Elianne 
Snoeren en Jörgen ten Berge zijn de praktijkhouders. De overige me-
dewerkers – de huisartsenpraktijk telt zo’n twintig medewerkers – zijn in 
loondienst en er is een aantal stagiaires. 

Ontwikkelingen
De eerstelijnszorg – waar de huisartsenpraktijk onderdeel van is – heeft 
de laatste jaren te maken met een steeds verder voortschrijdende pro-
fessionalisering. Er wordt steeds meer vanuit de tweede lijn terugver-
wezen naar de eerste lijn, van het ziekenhuis terug naar de huisarts. 
Een ontwikkeling als de zogeheten ketenzorg voor mensen met chro-
nische ziekten als COPD (‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, de 
verzamelnaam voor alles wat met de longen en longziektes te maken 
heeft), diabetes of hart- en vaatziekten, is daar een voorbeeld van. Pati-
enten worden na de medisch-specialistische behandeling in een zieken-
huis, terugverwezen naar de huisartsenpraktijk voor de verdere zorg. 
Ook worden in de praktijk steeds vaker medische handelingen verricht 
waarvoor mensen vroeger naar het ziekenhuis moesten. En er wordt 
psychologische zorg verleend. Nadja Joosen: ‘Wij staan veel dichter bij 

Gezondheidscentrum ’t Weeshuis
Aan het gezondheidscentrum zijn zo’n 6.000 patiënten verbonden. 
Dat is meer dan de helft van het aantal bewoners van het centrum. 
De afstand tot de gezondheidszorg is uitermate kort en daardoor ef-
ficiënt voor patiënten en werkers. Door de buurtgerichtheid kennen 
werkers de buurt goed, wat kan helpen om de context van bepaalde 
klachten beter te begrijpen.

In het gezondheidscentrum zijn meerdere disciplines onder één dak 
gehuisvest. Zo vindt u hier niet alleen een huisartsenpraktijk, een 
tandartsenpraktijk, logopedie, fysiotherapie en een diëtist, maar 
werken we ook nauw samen met organisaties als het Sociaal Wijk-
team, het informatie- en adviespunt Stip en de thuiszorg ZZG.

Bron: website Gezondheidscentrum ’t Weeshuis

Van links naar rechts: huisartsen Elianne Snoeren, Jörgen ten Berge en Nadja Joosen

Spil in het (zorg)netwerk van de wijk
gezondheidscentrum ’t Weeshuis

nov 2017
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mensen dan de tweede lijn, het ziekenhuis of instelling. Daardoor kun-
nen wij meer aandacht geven aan chronisch zieken en aan mensen met 
psychische problemen. Kostenbeheersing is een belangrijk motief voor 
deze verschuiving. Maar er valt ook inhoudelijk iets te zeggen voor de 
verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg. Wij kennen het 
persoonlijke verhaal van de patiënt en kunnen daarom meer persoon-
lijke aandacht geven. Mensen met psychische problemen hebben daar 
veel baat bij.’ Jörgen ten Berge: ‘Wij sturen patiënten minder vaak door 
naar bijvoorbeeld de tweedelijnszorg. En mensen die je kent, bijvoor-
beeld een gespecialiseerde praktijkondersteuner, voeren de behande-
lingen uit.’

Professionalsering
Door de verdere professionalisering binnen de huisartsenpraktijk ont-
wikkelen de artsen bepaalde specialismen. Dan is de patiënt bij een 
bepaalde klacht soms beter af bij een andere arts dan bij zijn vaste huis-
arts. Jörgen ten Berge: ‘Maar in principe heeft de patiënt altijd zijn eigen 
huisarts. Als ik echter vier dagen in de huisartsenpraktijk werk, maar een 
patiënt overkomt iets op dag vijf, dan springt een collega natuurlijk in.’

Over de gehele linie van de gezondheidszorg hebben behandelaars en 
verzekeraars afspraken gemaakt over wat nou precies ‘goede zorg’ is. 
Binnen die afspraken heeft de beroepsorganisatie van huisartsen de 
kwaliteitscriteria opgesteld. De zorgverzekeraars toetsen vervolgens 
of zij daaraan voldoen. Deze taakverdeling is echter niet zonder slag 
of stoot tot stand gekomen. Elianne Snoeren: ‘Zorgverzekeraars kijken 
vaak veel meer naar cijfertjes, terwijl de artsen toch primair oog heb-
ben voor de kwaliteit van de zorg. Vanuit onze beroepsorganisatie is 
er de laatste jaren veel weerstand gekomen tegen de manier waarop 
verzekeraars ons beoordelen. Gelukkig kijken zij nu steeds meer naar 
de inhoud van de zorg die wij bieden.’ Vanzelfsprekend houden ook de 
huisartsen de zorgkosten in het oog. Een voorbeeld hiervan is de werk-
verdeling. De doktersassistenten en de praktijkondersteuner hebben 
een aantal behandelingen overgenomen – zoals de bloeddruk meten en 
het bloed prikken, zodat de arts meer tijd heeft voor complexe vragen. 
Elianne Snoeren: ‘Wij functioneren hier als team. De doktersassistent is 
volledig bevoegd en bekwaam om bepaalde behandelingen uit te voe-
ren. Maar er zit een ander prijskaartje aan vast dan wanneer de huisarts 
dat zelf moet doen. Alle behandelingen die doktersassistenten uitvoe-
ren, vallen onder onze verantwoordelijkheid en supervisie.’

Spil in het zorgweb
Jörgen ten Berge: ‘Wij proberen wijkgericht te werken en willen het team 
verder ontwikkelen en ons netwerk van zorgaanbieders verbreden. Je 
zou dat de regiefunctie van het gezondheidscentrum kunnen noemen.’ 
Nadja Joosen: ‘Voorheen was de huisarts vooral reactief bezig: “Er komt 
een probleem de spreekkamer binnen.” Nu werken we steeds meer pro-
actief en kijken ook naar gezondheidsbevordering. Dat vraagt om een 
wijziging in je instelling als huisarts. We hebben bijvoorbeeld bij een 
groep patiënten gekeken wat ze precies aan medicatie gebruiken, aan 
pillen slikken en of dat allemaal nog steeds nodig was.’ De huisartsen-
praktijk houdt samen met andere zorgaanbieders regelmatig voorlich-
tingsavonden. Zo is er een COPD-voorlichtingsavond geweest en is 
in de gespreksgroep voor ouderen van het buurtcentrum gepraat over 
euthanasie. Nadja Joosen: ‘Ons beroep van huisarts is breed gescha-
keerd. Er zijn een hoop mogelijkheden.’

Visie
Wat heeft werken in de huisartsenpraktijk de laatste jaren interessanter 
gemaakt? Elianne Snoeren: ‘We hebben veel in huis. We hebben meer 
mogelijkheden om de patiënt hier in de praktijk te houden en behande-
len. Dat blijft toch de meest vertrouwde omgeving. En vergeet vooral 
niet het teamwerk. Wie is op welk gebied het beste? Wat kunnen we 
samen aanbieden? Dat is zo boeiend aan deze praktijk.’ Het afscheid 
van Paul Giesen, tot begin dit jaar ook praktijkhouder, wierp de vraag op 
om de vacante plaats in te vullen. Maar Elianne, Nadja en Jörgen kozen 
ervoor dit niet te doen en met z’n drieën leiding te geven aan de huisart-
senpraktijk. Nadja Joosen: ‘Die keuze heeft expliciet te maken met onze 
visie op de huisartsenpraktijk. We kiezen voor niet te veel gezichten in 
de praktijk, en voor medewerkers die de patiënten ook kennen.’ Elianne 
Snoeren: ‘De visie van het gezondheidscentrum in het algemeen en 
de huisartsenpraktijk in het bijzonder is de patiënt te stimuleren bij zijn 
zelfredzaamheid, door advies en coaching op tal van levensterreinen.’
Er hebben daarbij zoals beschreven zich grote veranderingen voltrok-
ken de afgelopen jaren. De praktijk is veranderd. Elianne Snoeren: ‘En 
dat is niet omdat de wij dat zo graag willen, maar omdat de hele huisart-
senzorg is veranderd. En daar gaan we in mee.’

Tekst: Jack Fila (met medewerking van Lucy Holl)
Foto’s: Gerie Sandmann en Huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum ’t Weeshuis

Mede door de veranderde werkwijze heeft de huisartsenpraktijk het 
afgelopen jaar afscheid genomen van drie medewerkers: Marije 
van Haaren, Colette Sampers en Angeline Vermeulen. In januari 
gaat huisarts Paul Giesen met pensioen. Maatschappelijke veran-
deringen zetten zich dus ook voort binnen de huisartsenpraktijk. In 
het komende nummer een uitgebreid interview met Paul.

De afscheidsreceptie van Paul is op vrijdag 26 januari 2018 van 
16.00 tot 19.00 uur in buurthuis ’t Oude Weeshuis aan de Papen-
gas 8.

Gezondheidscentrum ’t Weeshuis
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LEZINGENCYCLuS
Dinsdag 21 november om 14.00 uur

Thema:  De rijke historie van Nijmegen 
Spreker:  Rob Jaspers, redacteur 
 De Gelderlander
Locatie:  ’t Oude Weeshuis Papengas 8, een
  zijstraat van de Lange Hezelstraat
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of
 thee in de pauze

Deze lezing biedt je een journalistieke (histo-
rische) reis door de stad, met uitstapjes naar 
de regio en de Waal. Nijmegen is een stad met 
vele gezichten en verhalen:
• van Romeinse stad naar een stad van Karel 
de Grote; 
• een vestingstad, een katholieke stad en een 
stad van oproer;
• van krimp- naar groeistad, een jongerenstad, 
een vrouwenstad, een stad die de Waal om-
armt;
• een stad verwoest in de oorlog, maar die de 
nieuwe kansen gegrepen heeft die de weder-
opbouw bood;
• een stad met een helemaal nieuw gezicht 
sinds de sprong over de Waal, de bouw van 
de brug De Oversteek en de aanleg van de ne-
vengeul, de Spiegelwaal, bij Lent.

Nijmegen is bovenal ook een wij-stad, een 
stad met veel en prachtig vrijwilligerswerk.
Nijmegen blijft een stad met prachtige gehei-
me plekken. Rob Jaspers, bijna 30 jaar journa-
list in Nijmegen, laat zich nog elke dag verras-
sen in de stad. En dat wil hij met de luisteraars 
delen.

Korenmarkt

Toenemende vergrijzing
Onlangs sprak ik een vriendin van mij onder 
het genot van een cappuccino. Al pratende 
kwamen we bij een onderwerp waarbij we 
moesten constateren dat er nogal wat ba-
byboomers van onze eigen leeftijd het tijde-
lijke voor het eeuwige hebben verwisseld. 
Niet zomaar een paar, maar een heleboel. 
Zij kende er een viertal in haar straat en ik 
eveneens. Kennelijk waart de man met de 
zeis rond. We kwamen tot de niet weten-
schappelijk onderbouwde conclusie dat de 
tol uiteindelijk betaald wordt voor een leven 
doordrenkt met spiritualiën, waarin vrolijk is 
doorgerookt, geflambeerd met de nodige 
stress in het latere leven door verbroken 
relaties en een heftig arbeidsethos. Op een 
gegeven moment zegt het lichaam poefff…
Want je hebt als het ware 45 jaar diesel in 
een benzinemotor gegooid en dan ook nog 
eens vol gas gereden. 
Ongetwijfeld kent u ze ook in uw straat, al 
die mensen die lijden aan een ongeneeslijke 
ziekte. Velen redden het, maar velen ook 
niet. De partners blijven alleen achter in de 
voor hen alleen te grote huizen in de beken-
de gestapelde bouw van de Benedenstad. 

Wat zou het toch mooi zijn als er ruimte zou 
komen in onze geliefde wijk voor wat klei-
nere woningen voor de komende oudere 
generatie. Er komt dan meer doorstroming 
en de grote woningen kunnen weer verhuurd 
worden aan jonge gezinnen, zodat de wijk 
ook weer opgeleukt wordt met jonge kinde-

ren. Veel mensen willen wel verhuizen, maar 
durven niet omdat ze bang zijn dat ze de 
huur niet meer kunnen betalen. Dat klopt ook 
als je de huurprijzen hoort die tegenwoordig 
worden gevraagd voor de voormalige soci-
ale woningbouwwoningen in de voornoemde 
straten. 900 euro is heel normaal. De wijk 
is nu bovendien verdeeld in A-locaties en 
B-locaties en er zijn lange wachttijden. Om 
een huisje te kunnen bemachtigen in de po-
pulaire wijk, moet je wel vijftien jaar wachten 
of oneindig veel geluk hebben dat je ergens 
wordt ingeloot. Jaren geleden werd er door 
de toen actieve wijkvereniging al op gewe-
zen dat er weinig mogelijk is voor de ouderen 
in de wijk. Het is nu echter twee voor twaalf, 
want de toenmalige vijftigers zijn de komen-
de ouderen. 

Tijd om de discussie maar weer eens aan te 
zwengelen, bewonerscomité, of er nog schot 
in de zaak zit om creatieve oplossingen te 
vinden om babyboomers te huisvesten. Het 
moet toch ook mogelijk worden om met twee 
of drie mensen te gaan wonen in een huurwo-
ning. Niet alle ouderen hebben de financiële 
middelen om te kopen of torenhoge huren te 
betalen. Als woningen in toenemende mate 
verkamerd kunnen worden voor studenten, 
dan moet het toch ook mogelijk zijn voor 
ouderen om gezamenlijk een huurwoning te 
betrekken.

Tekst: Anneke Arzbach    Foto: Gerie Sandmann

Alleen in de Benedenstad

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie
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Jo Janssen

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Jo Janssen, Gewoon Nijmegen
‘Waar mensen wonen, moet je de herrie aanpakken’
Jo Janssen is geboren en getogen in Nij-
megen. Hij is fractievoorzitter en lijsttrek-
ker van Gewoon Nijmegen.

De eerste twintig jaar van zijn leven woonde 
Jo in het Waterkwartier. Sindsdien woont hij 
in het centrum, alweer jaren aan de Waal-
kade. Jo zit twaalf jaar in de gemeenteraad. 
Hij wil er nog een periode aan vastplakken. 
Waarom?
‘De politiek heeft me nooit geïnteresseerd, wel 
de mensen’, antwoordt Jo. ‘In de raad kom ik 

te weten waar de schoen wringt. Ik kan dan 
zelf naar de mensen toegaan. We zijn niet al-
leen de politieke partij Gewoon Nijmegen. We 
hebben ook de Stichting Benedenstad Nijme-
gen. Die organiseert onder andere uitstapjes 
voor senioren die dat niet meer zelfstandig 
kunnen. Wij komen heel Nijmegen door. De 
stichting kan iets meteen doen, de partij niet. 
Die heeft andere partijen nodig. Die doen dat 
vaak niet. We worden meestal afgeserveerd. 
Na de verkiezingen kunnen de mensen voor 
de andere partijen doodvallen.’

Binnenstad
Bewoners in de het centrum klagen over over-
last van steeds meer activiteiten. Het is net 
Pretpark Binnenstad. 
‘Waar mensen wonen, moet je de herrie aan-
pakken’, zegt Jo, ‘alleen niet als de kermis er 
is. Als je in de binnenstad wilt wonen, weet je 
dat je rumoer hebt. Als je het rustig wilt heb-
ben, moet je in Dukenburg gaan wonen. De 
poen moet in de stad komen, ook uit Arnhem 
en uit Kleef. Alle hotels die erbij komen lopen. 
Ze brengen toeristen naar Nijmegen. Het is le-
vendigheid. Het zorgt voor werkgelegenheid. 
De lasten van de gemeente moeten omlaag. 
Er zijn veel terrassen, maar dat zift zich van-
zelf: als ze het slecht doen, verdwijnen ze.’

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van het centrum staat 
onder druk. Er zijn plannen om de hele Graaf-
seweg te versmallen en bijna alle bussen uit 
de binnenstad te halen. Wat vindt Gewoon 
Nijmegen hiervan?
Jo: ‘Bus uit het centrum: hebben ze een op-
lossing voor de mensen die slecht ter been 
zijn? Die mensen gaan ze pakken. Ik vind het 
schandalig. Dat moet niet kunnen. De bus 
moet blijven, ook in de Burchtstraat. Taxi’s 
moeten mensen voor de deur af kunnen zet-
ten. Verzorgers moeten een pasje hebben, 
zodat ze fatsoenlijk de stad in kunnen. De 
Graafseweg moet behouden blijven. Anders 
gaan de mensen ergens anders naartoe, bij-
voorbeeld naar Kleef.’

Waalkade
Na de herbouw van de Benedenstad was de 
Waalkade een voorbeeld voor andere steden. 
Nu is het vaak een dode bedoening. Jo: ‘Zo-
dra het slecht weer is, zie je niemand. Zodra 
het mooi weer is, zit het vol. Er moet veel 
meer groen komen, bijvoorbeeld hele grote 
bloembakken. Een paar suggesties: Er moet 
romantiek inkomen. Het is nu een koude boel. 
Maak een onderdoorgang waar de bussen 
kunnen rijden. Maak een gondelbaan over de 
Waal. Maak een metro vanaf Arnhem via Elst 
en Bemmel onder de Waalbrug door die bij 
het station weer bovenkomt.’

Tekst: René van Berlo en Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom

Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. In een serie bespreekt de redactie met de lijsttrekkers van de politieke par-
tijen wat zij voor Nijmegen-Centrum hebben bereikt en willen bereiken. In dit nummer Jo Janssen van Gewoon Nijmegen, Inge van Dijk van de 
VVD en Mark Buck van het CDA.



14

nov 2017

Inge van Dijk

‘In een veilige omgeving wonen is belang-
rijk.’ Dat zegt Inge van Dijk, fractievoorzit-
ter en lijsttrekker van de VVD. Wat wil zij 
met de stad?

De VVD heeft vijf speerpunten in haar Nij-
meegse verkiezingsprogramma: 
• goede bereikbaarheid van de stad,
• sport,
• doorstroming in de woningvoorraad,
• ozb verlagen voor huizenbezitters en onder-
nemers, 
• 10 duizend extra banen. 

‘Wij willen Nijmegen als logistieke hotspot’, 
vertelt Inge. ‘Nijmegen heeft de grootste bin-
nenhaven van de Benelux.’ Het heeft ook 
goede weg- en spoorverbindingen. ‘Aan de 
Betuwelijn moet een containeroverslag ko-
men.’

Wonen
Huurders betalen in Nijmegen geen ozb (on-
roerendzaakbelasting) omdat deze geheven 
wordt over onroerend goed (grond en huis), 
dus aan de verhuurder. Inge: ‘Nijmegen hoort 
qua lokale lasten bij de hoogste van Neder-
land. Dat is niet goed voor woningeigenaren 
en ondernemers, omdat het Nijmegen minder 
aantrekkelijk maakt als vestigingsstad. De 
VVD ziet graag een verlaging van de ozb 
voor woningeigenaren en ondernemers. Met 
betrekking tot de woningvoorraad zien we in 
Nijmegen wachtlijsten voor sociale huurwo-
ningen. De VVD vindt dat dit moet worden 
aangepakt door in te zetten op doorstroming. 
Er wonen relatief veel mensen scheef in Nij-
megen. Dat wil zeggen dat men in een sociale 
huurwoning woont, terwijl dat niet nodig is 
omdat zij ook een middeldure huur- of koop-
woning zouden kunnen betalen. Door in te 
zetten op middeldure huur- en koopwoningen 
kunnen de wachtlijsten afnemen.’

Sport
Sport is een speerpunt voor de VVD. Inge: 
‘We hebben ons bijvoorbeeld hard gemaakt 
voor behoud van het zwembad in Dukenburg. 
Gaaf dat het gedragen wordt door de samen-
leving. Het zwembad moet wel opgeknapt 
worden. Voor de binnensport is een probleem 
aan het ontstaan. De hallen lopen vol en moe-
ten vaak opgeknapt worden.’

Verkeer
‘Versmalling van de Graafseweg is file creë-
ren in de stad. Dat is een heel slecht idee. De 
bussen moeten weg uit de Burchtstraat, maar 

Inge van Dijk, VVD
‘Ik wil voor Nijmegenaren iets kunnen betekenen’

wel op ander plaatsen in het centrum komen: 
Plein 1944, Van Schevichavenstraat en Kelf-
kensbos. Een groene Waalkade is akkoord, 
maar het moet wel bereikbaar blijven. Geen 
bussen meer eroverheen. Flexbussen zouden 
een oplossing kunnen zijn.’

‘We willen minder blik op straat in de binnen-
stad. We zijn voor meer transferia waar men-
sen hun auto parkeren, maar alleen als daar 
voldoende openbaar-vervoerverbindingen 
naar de binnenstad zijn, bijvoorbeeld station 
Goffert. Het transferium in Lindenholt is mis-
lukt omdat er slechte busverbindingen zijn. 
Ook aan de kant van Kleef moet een transfe-
rium komen.’

‘Het is een idioot idee om de Eiermarktgarage 
alleen te reserveren voor langparkeren. Het 
is de enige garage direct in het centrum. Ze 
wordt bijvoorbeeld gebruikt door mensen die 
slecht ter been zijn. Het moet kortparkeren 
blijven. De parkeerkosten zijn te hoog. Die 
moeten omlaag: op marktdagen parkeren 
voor avondtarieven. Parkeervergunningen 
voor mantelzorgers moeten blijven bestaan. 
Mensen die hulp bieden, moet je faciliteren.’

Overlast
‘De binnenstad is doorgeslagen met het aan-
tal evenementen. Alles kan. Maar er wonen 
ook heel veel mensen. Natuurlijk is er over-
last. Dat weet je als je er gaat wonen. Maar 
je moet het wel beperken. In een veilige om-
geving wonen is belangrijk. Dit jaar waren er 
problemen in de Tweede Walstraat en bij het 
labyrint op de Waalkade. Vorig jaar was het 
de Van Schevichavenstraat. We willen geen 
waterbedeffect. Je moet de overlast aanpak-
ken. Als we daarvoor extra politie en camera’s 
nodig hebben, moet je dat doen. We moeten 
een plan maken voor de hele binnenstad.’

Motivatie
Waarom zit je in de politiek?
‘Ik wil voor Nijmegenaren iets kunnen beteke-
nen. De eerlijkheid moet centraal staan. We 
zijn continu met elkaar in debat. Maar wat ligt 
daaraan ten grondslag? Ben oprecht nieuws-
gierig in elkaar. Je moet begrip voor elkaar 
hebben. Ergens heb je iets gemeenschap-
pelijk.’ 

Tekst: René van Berlo en Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom
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Mark Buck is geboren en getogen in Kerk-
rade, maar sinds zijn studie aan de univer-
siteit heeft hij Nijmegen niet meer losgela-
ten. Inmiddels woont hij heel wat jaren in 
de Benedenstad. Hij is fractievoorzitter en 
lijsttrekker van het CDA. 

Wat vind je van het centrum?
‘Er gaat natuurlijk een heleboel goed’, zegt 
Mark. ‘Het is al lang niet meer zo dat het 
stadscentrum de meeste zorg vraagt. Maar er 
is wel een aantal duidelijke problemen. Oplos-
singen daarvoor moeten in nauwe samenwer-
king met bewoners, ondernemers en andere 
instanties gevonden worden.’

Leefbaarheid
Wat wil het CDA dan?
‘De binnenstad verandert. Er is steeds minder 
diversiteit. De leefbaarheid voor bewoners 
en ondernemers staat onder druk. Je moet 
daarom keuzes maken. Wil je meer sociale 

Mark Buck, CDA
‘Daar zijn waar de mensen zijn’

woningbouw in de binnenstad of niet? Wil je 
bewoning boven winkels handhaven of laat je 
verkamering en groei van investeringspanden 
op zijn beloop? Pak je de ongebreidelde groei 
van Airbnb’s aan? Voor welk soort voorzie-
ningen maak je je sterk? Wat doe je met de 
cultuurhistorische kant van de binnenstad? 
Wat doe je voor de bereikbaarheid? Hoe ga 
je om met leegstand? Die keuzes moet je 
als lokale overheid samen met ondernemers 
en bewoners maken en je dan vervolgens 
houden aan gemaakte afspraken. Nu gebeurt 
dat vaak niet.’

Geen pretpark
Nijmegen heeft een levendig centrum. Wat is 
het probleem?
‘Met betrekking tot het binnenhalen van 
evenementen moeten we kritischer zijn. “Alles 
mag” lijkt nu wel de houding bij afgifte van 
vergunningen voor festivals en andere festi-
viteiten. Het zou goed zijn bepaalde plaatsen 

aan te wijzen waar feesttenten mogen staan 
en waar niet. Maak van de binnenstad geen 
groot pretpark. Let speciaal op het Valkhof. 
Bouw dat niet steeds vol met tenten. Behan-
del ondernemers in de stad en bij evene-
menten op gelijke manier. Door het gemak 
waarmee nu vergunningen worden afgegeven 
bij festivals dreigen andere ondernemers, die 
aan veel eisen moeten voldoen, weggecon-
curreerd te worden.’

Geen peil
Mark dringt aan op veel meer handhaving. 
Er zijn afspraken gemaakt over horeca-
accentgebieden. Maar in de praktijk is ook 
een grotere horeca-activiteit gekomen op 
andere plaatsen, zoals het ‘Faberplein’ en 
Hertogstraat, terwijl ze geen accentgebieden 
zijn. Buck daarover: ‘Ondernemers kunnen 
er geen peil op trekken wat het beleid is. Dat 
werkt veel onvrede in de hand. Ook bewoners 
ervaren veel overlast.’

Bereikbaarheid
‘De bus in de Burchtstraat moet blijven. Het 
is een van de populairste bushaltes. Er zijn 
allerlei plannen voor buslijnen, zoals twee jaar 
lang bussen over de Waalkade en geen bus 
door de Hertogstraat. Die plannen werken 
niet. Houd de haltes en buslijnen in stand 
zolang er geen goed alternatief ligt. Alle inzet 
van de afgelopen jaren ten spijt: een goed 
alternatief ligt er nog steeds niet. Ook bij het 
parkeerbeleid is logica soms ver te zoeken. 
Bijvoorbeeld: waarom is het kort parkeren in 
de Eiermarktgarage geschrapt? Volkomen 
onduidelijk.’

‘Specialistische ondernemingen zijn de dupe 
van eenrichtingsverkeer in de ringstraten. 
Ze kunnen niet meer behoorlijk bevoorraad 
worden en bezoekers kunnen niet voor de 
deur parkeren. Zorg dat de bewoners van het 
centrum bereikbaar blijven voor arts, mantel-
zorg en overig bezoek. Geef vergunningen 
af op kenteken. Hanteer het gebruik van de 
roadbarriers niet meer zo rigide.’
Over de Waalkade: ‘Na decennialange dis-
cussie is een keuze gemaakt voor groen. Doe 
dat dan ook.’

Tenslotte
Mark gelooft in een compacte binnenstad 
waar plaats is voor velen: ‘Zoek als gemeente 
contact met ondernemers, bewoners, corpora-
ties en andere instanties om een goede (her-) 
verdeling te maken ten aanzien van wonen, 
ondernemen, festivals et cetera. Maak goede 
afspraken en houd je eraan. Ondersteun van 
harte goede initiatieven van ondernemers en 
bewoners. De wijsheid ligt bij de inwoners en 
ondernemers. Maak er gebruik van!’

Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom

Mark Buck
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EN ’T IS wEER fRIS… 
een rOadtrip dOOr Het Centrum met dar

Marcel Ebbers

nov 2017

Het is een fijn soort bezigheidstherapie. Ik 
maak ook vaak een praatje daar. Zo hoorde 
ik laatst dat er een bedrijf in Nederland is 
dat een oplossing heeft gevonden voor het 
verwerken van asbest. Tot op de dag van 
vandaag wordt dat spul namelijk nog steeds 
diep begraven onder de grond omdat ze er 
geen kant mee uit kunnen. Zo hoor je nog 
eens wat. Gefascineerd door de organisatie 
en haar diensten ben ik nieuwsgierig naar 
hun specifieke activiteiten in het centrum. 
Zo kan het gebeuren dat ik op zaterdag 23 
september naast Marcel Ebbers aanschuif 
in de veegwagen van Dar. We starten onze 
trip vanaf Plein 1944.

POPULAIR
Marcel Ebbers werkt al dertig jaar voor Dar. Er 
is in die tijd veel veranderd. Maar waar niet. Op 
de zaterdag is het stadcentrum zijn werkge-
bied. Hij is altijd graag in het centrum geweest. 
Voordat hij bij Dar aan de slag ging, werkte hij 
7½ jaar bij Woerdman, de toenmalige Doe-
het-zelf-zaak in de Houtstraat. Nu zit hij iedere 
zaterdag op de veegwagen of -machine in het 
centrum. Oud-collega’s van hem vroegen of 
hij niet bij Dar wilde komen werken. In die tijd 
was het niet populair om voor Dar te werken. 
Dat is nu wel anders. Het is een populair vak 
geworden. Er is tegenwoordig ook een mbo-
opleiding voor: de zogenaamde IBOR-oplei-

ding, waarbij IBOR staat voor Integraal Beheer 
Openbare Ruimte. Afval is hot. Ook Marcel, 
inmiddels zesenvijftig jaar, moet tegenwoordig 
weer naar school. Hij vindt dat prima, je bent 
nooit te oud om te leren.

VOLDOENING
Mensen vragen hem weleens of het niet zwaar 
is om voor Dar te werken. Het lijkt hem veel 
erger om iedere dag met tegenzin naar je kan-
toorbaan te gaan en de hele dag tussen vier 
muren te zitten. Hij geniet na dertig jaar nog 
steeds van zijn werk. Het geeft hem veel vol-
doening om het stuk stad waar hij verantwoor-
delijk voor is fris achter te laten. Het is echt eer 
van je werk krijgen. Daarnaast biedt het ook 
een bepaalde mate van vrijheid. Je bent buiten 
en je komt van alles tegen qua afval en men-
sen. Er is eigenlijk geen dag hetzelfde. Marcel 
heeft de hele transitie van het bedrijf, van een 
gemeentelijke organisatie (toen nog de CVD) 
naar een verzelfstandigd bedrijf meegemaakt. 
Zoals gezegd is er een hoop veranderd. Nu is 
de gemeente zelf klant van Dar. Vroeger was 
de sfeer gemoedelijker. Nu is het veel zake-

Ik rijd graag met mijn autootje volgeladen naar de milieustraat van Dar. 

Met een gelukzalig gevoel lever ik daar mijn eigen rotzooi in, 

met de wetenschap dat alles weer een nieuwe bestemming krijgt. 

‘En ’t is weer fris…’, denk ik dan.
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Manja van der Kraan en Marcel Ebbers in de veegwagen

lijker en innovatiever en wordt er veel op af-
stand gemeten. Op mijn vraag of iedereen nu 
ook productiever is sinds ze ambtenaar af zijn, 
wordt bevestigend geantwoord. Het is een ef-
ficiënt en goed georganiseerd bedrijf.

LICHTER
Naast de afvalophaaldiensten houdt het IBOR-
centrumteam, bestaande uit tien man, de bin-
nenstad netjes. Omdat de veegmachines te-
genwoordig hydraulisch worden aangestuurd 
in plaats van mechanisch, is het werk lichter 
geworden. Sinds enige jaren wordt er vanuit 
recreatieve en toeristische motieven flink geïn-
vesteerd in het fris houden van het centrum. Er 
worden meer geld en uren voor uitgetrokken. 
Dagelijks is het team verantwoordelijk om de 
beeldkwaliteit van het centrum op niveau A+ te 
houden. Je hebt vier gradaties beeldkwaliteit. 
Niveau A+ is het hoogst haalbare. Het thema 
Beeldkwaliteit is een van de onderwerpen tij-
dens de IBOR-opleiding. Het beheer bestaat 
uit het zwerfafval opruimen, het reinigen (van 
bijvoorbeeld graffiti en kauwgum) door een ho-
gedrukwagen en het opvegen door de veeg-
machines en het ledigen van alle afvalbakken 
met de veegwagen.

IN DE VEEGWAGEN
Tijdens het interview zit ik naast Marcel in de 
veegwagen. Ondertussen leegt hij voor het 
pand van Bakker Bart een overvolle prullen-
bak. Nijmegen-Centrum heeft er ongeveer 530 
van. Tussen de bedrijven door spreekt Marcel 
veel bekende en onbekende mensen. Zo vra-
gen veel winkelbezoekers de weg. Omdat hij 
in de stad werkt, gaan bezoekers er ook van-
uit dat hij veel weet over de stad en de weg 
goed kent. Hij is hiermee vaak onbedoeld een 
aanspreekpunt voor veel bezoekers. Onder-
weg komen we het campagneteam van D66 
tegen. We maken een praatje met Rob Jetten, 
ons Nijmeegs Tweede Kamerlid. We krijgen 
een groen campagne-appeltje mee voor on-
derweg.

OPVALLENDE SPULLEN
Het zal de lezer niet verbazen dat Marcel re-
gelmatig opvallende spullen tegenkomt tus-
sen het afval. Ook zaken die het daglicht niet 
kunnen verdragen. Er worden veel portemon-
nees en andere persoonlijke spullen op straat 
gevonden. Men doet moeite om de gevonden 
spullen bij rechtmatige eigenaar terug te krij-
gen. Afhankelijk van de gevonden spullen, lukt 
dit wel of niet. Bij een sleutel is de eigenaar 
moeilijker te achterhalen, waar dit bij een por-
temonnee met pasjes makkelijker is. Dan nog 
het verhaal van het peperdure colbertje op de 
parkeerplaats voor het casino. Aan de hand 
van de geborduurde naam van de eigenaar 
aan de binnenkant van het jasje wist men die 
op te sporen. De keer dat Marcel onder de 
trappen van het stadhuis een kartonnen doos 
zag waar twee ‘levenloze’ benen uitstaken, 
heeft veel indruk gemaakt. Omdat hij de boel 
niet vertrouwde is hij een paar keer terugge-
reden om te kijken of de persoon in de doos 
intussen in een andere positie was gaan lig-
gen. Wakker schudden was ook geen optie 
vanwege eventuele onverwachte agressieve 
reacties. Met plaatsvervangende schaamte 
(het zal toch niet waar zijn dat voor de voor-
deur van de gemeente iemand was overleden) 
reed hij er voor de vierde keer langs. Tot zijn 
grote opluchting was de man inmiddels op zijn 
rug gaan liggen. Het komt nog steeds voor dat 
medewerkers van Dar ‘huisvesting’ van zwer-

vers moeten opruimen als daar klachten over 
komen.

HIGHTECH
Omdat Marcel zijn normale routine uitvoert, rijd 
ik mee richting het bedrijfspand van Dar voor 
een koffiepauze. In de loods laat hij mij het 
werkmaterieel zien. Er staat voor een kapitaal 
aan groene bedrijfswagens. Onlangs hebben 
ze een paar nieuwe veegmachines aange-
schaft. Ik zie de nieuwe aanwinsten. Hightech 
veegmachines van Nederlands makelij. Mar-
cel is uitgebreid betrokken geweest bij de aan-
schaf en het testtraject. Het is goed en belang-
rijk dat Dar zijn mensen betrekt bij deze zaken, 
volgens Marcel.

UITDAGING
Na onze koffiebreak word ik keurig voor de 
deur thuis afgezet. Marcel is best tevreden 
over hoe de mensen in het centrum omgaan 
met hun afval. De zondagochtend is een uit-
zondering. Dan is het volgens hem een ‘groot 
zooitje’ in de stad, maar ook weer een mooie 
uitdaging om het schoon te maken. Het is goed 
om te zien dat de bewoners zich ook verant-
woordelijk voelen voor het schoonhouden van 
hun eigen wijk. Het idee van de zwerfafvalaan-
pak Wijkhelden is een goed voorbeeld hiervan. 
Wijkhelden houden samen hun buurt schoon. 
De kinderen ruimen in groepjes onder begelei-
ding van een volwassene zwerfafval op. Er zijn 
ook volwassenen die alleen of in groepen op 
pad gaan. Door regelmatig een opruimronde te 
houden in de buurt zorgen ze ervoor dat er zo 
weinig mogelijk zwerfafval ligt. Dit ziet er be-
ter uit en zorgt er ook voor dat mensen minder 
snel nieuw afval weggooien in de openbare 
ruimte.

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

Dar voert in opdracht van diverse gemeenten allerlei 
diensten uit op het gebied van duurzaam afvalbeheer 

en beheer openbare ruimte. Dar heeft u nodig om 
samen voor een frisse regio te zorgen! 

U helpt toch ook mee?
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De Orpingtons

In de vorige Mariken stonden de nieuwe kippen, de Orpingtons, die sinds kort in de 
dierenweide lopen, al even genoemd. Nu zoveel bezoekers op ze reageren, is het 
leuk voor al die enthousiaste bewonderaars ze nader te beschouwen.
Omdat het tijd werd het kippenbestand aan te vullen, bogen wij ons over het pro-
bleem: welk ras te kiezen? Eerdere ervaring met een agressieve haan kleurden mede 
het besluit. Bovendien is een beetje formaat ook van belang. En zo viel de keuze op 
de Orpington, een oud Engels ras.
Wij togen naar Maashees, waar een hobbyfokker ons zijn collectie liet zien en wij nog 
enthousiaster werden. Vooral ook over het karakter van deze kippensoort. Het is een 
rustig en levendig ras, graag in de buurt van mensen en snel tam. Ze zijn groot en 
breed gebouwd, zijn fysiek dus duidelijk aanwezig.
Wij kozen voor een zwart-wit gevlekte soort en met vijf jonge Orpingtons, vier hennen 
en een haan, reden wij richting Kronenburgerpark. De foto van het hoopje Orpingtons 
in het zonnetje maakt duidelijk waarom bezoekers zo van ze genieten. Die foto is van 
28 juli. Intussen zijn de Orpingtons iets gegroeid en sloop de twijfel er in of een van 
hen wel een haan was. Waarschijnlijk niet. Dus reden we weer richting Maashees 
om een haan te halen. En dat is geen straf. De fokker heeft op dit moment wel twee-
honderd kippen rondlopen. Ook nog welbespraakt weet hij het ritje Maashees tot een 
waar genoegen te maken. Zo loopt er nu een duidelijke Orpingtonhaan in de weide.
De dierenverzorgers zijn in twee kampen verdeeld. Het ene meent dat er toch een 
haan tussen de vijf ‘hennen’ zit, het andere van niet. We wachten af. 
Als dit alle tweespalt in de wereld was...

Tekst: Joke van Onna    Foto hennen: Cecilia de Jonge    Foto haan: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark



Bij sport en Nijmegen denkt de gemiddelde 
Nederlander vooral aan NEC, topjudo en 
Hazenkamp. Toch is er in onze stad nóg een 
heel bekende Nijmeegse sportclub actief. En 
eigenlijk móet je daar als Nijmeegse sport-
liefhebber een keer geweest zijn. 

IJshockey is de snelste teamsport op de aarde. 
Het zit vól actie en het is spannend. Wedstrij-
den kunnen in de laatste seconden volledig 
draaien. Zonder uitzondering zijn mensen die 
een keertje zijn komen kijken na afloop razend 
enthousiast.

Je bent er vast wel eens langsgekomen, het 
Triavium, de thuishaven van de Ahoud Devils, 
de Nijmeegse ijshockeyclub. De Ahoud Devils 
bestaan komend jaar 50 jaar. In 1968 kreeg 
Nijmegen zijn eerste ijshal, toen nog aan de 
Bellefroidstraat in Nijmegen-Oost. Al vrij snel 
na de opening van de ijshal in Heijendaal werd 
de voorloper van de Devils opgericht. Nijme-
gen groeide uit tot een ijshockeybolwerk in 
Nederland. 

Landstitel
In 1971 trad het team toe tot de eredivisie en in 
1984 werd tot verrassing van velen een eerste 
landstitel behaald tegen de Feenstra Flyers uit 
Heerenveen. Nijmegen begon aan een steile 
opmars naar boven. In 1988 werd de tweede 
landstitel gehaald. De oude ijsbaan stampvol 
publiek, de rijen voor de kassa’s stonden tot 
aan de Groenewoudseweg en het kwam gere-
geld voor dat er in de ijshal méér publiek zat 
dan in de oude Goffert bij NEC. Sweet me-
mories…

Triavium
In 1996 kreeg Nijmegen een nieuwe ijshal in 
Dukenburg met een 333-meter-ijsbaan en een 
ijshockeybaan met 1450 stoeltjes. In het Tria-
vium vierde Nijmegen de meeste van haar suc-
cessen. Landstitels werden aaneengeregen en 
Bennie Tijnagel, Tommie Speel en Theo Krü-
ger groeiden uit tot bekende Nijmegenaren. 
Geregeld was het Triavium stijf uitverkocht 
met 2500 mensen en de kijkcijfers áls ijshoc-
key eens op tv was, waren ook niet beroerd. 

In 2006 stemden meer dan 1 miljoen mensen 
af op Studio Sport om de playoff-finale tussen 
Heerenveen en Nijmegen in een uitverkocht 
Thialf te zien. 

Nieuwe start
In 2010 maakte de club bewust een nieuwe 
frisse start. De club begon onderaan in de 
laagste divisie opnieuw met een nieuw en de-
gelijk bestuur en spelers uit de eigen jeugd, 
herkenbaar voor het Nijmeegse publiek. Al 
snel vierde Nijmegen een titel aan het eind van 
het seizoen. Toen ging het snel: finaleplaatsen 
en titels in de eerste divisie wisselden elkaar 
af. Drie jaar geleden maakte Nijmegen als 
Ahoud Devils een rentree op het hoogste ni-
veau, de BeNe-Liga. Een niveau dat bestaat 
uit dertien clubs, waarvan vier uit België en 
negen uit Nederland. De club groeide elk jaar 
een stapje verder en inmiddels leeft de club als 
nooit tevoren. De club heeft een sterk bestuur, 
langjarige en trouwe en betrouwbare sponsors. 
Nijmegen heeft een bloeiende bussinessclub,
de jeugd groeit langzaam weer en óók de toe-

schouwers weten de weg naar het Triavium 
inmiddels weer te vinden. Bij de laatste thuis-
wedstrijd van het afgelopen seizoen, toen er 
voor Nijmegen niks meer op het spel stond, 
zaten er 1300 toeschouwers. Lekker vol dus. 
Nijmegen speelt gewoonlijk op vrijdagavond 
thuis in het Triavium en ver weg. Dat kan voor 
een Dukenburger natuurlijk geen reden zijn 
niet te komen, want het is om de hoek!

Moenen
De naam van de Nijmegen Devils komt voort 
uit een klein stukje stadsgeschiedenis. Aan het 
karakter Moenen, de duivel uit het verhaal van 
Mariken van Nieumeghen, is de naam ont-
leend. 
Enthousiast geworden? Wil je een keer komen 
kijken of een proeftraining volgen? Of ben je 
geïnteresseerd in de zakelijke mogelijkheden 
bij de Devils? Kijk dan voor programma, prij-
zen of contactgegevens op www.nijmegende-
vils.nl.

Tekst: Wilco Veldhorst    Foto: ijshockeyfoto.nl
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Ahoud devIls nIjmegen

Ahoud Devils (in blauw) in actie

IJSHOCKEY
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NIjmEEGSE GELoofSREL 
in 1566 met bier geblust

Plattegrond van Nijmegen door Jacob van Deventer  

Op 10 augustus 1566 brak er in het West-Vlaamse Steenvoorde een 
beeldenstorm uit die zich over heel Vlaanderen en diverse Holland-
se steden uitbreidde. Het begon in plaatsen waar door werkloosheid 
en onderbetaalde arbeid al sociale onrust heerste. Kerken en kloos-
ters in Ieper, Gent, Middelburg en Den Bosch, Amsterdam, Delft, 
Utrecht, Den Haag, Leeuwarden en Groningen werden belaagd, 
waarbij opstandelingen heiligenbeelden vernielden en gebrand-
schilderde ramen kapotsloegen. 

Op dezelfde dag waarop deze beeldenstorm uitbrak, kwam een hervor-
mingsgezind predikant naar Nijmegen die, ondanks de strenge plak-
katen tegen het houden van hagenpreken, zijn toehoorders buiten de 
stadswallen wilde toespreken. De Raad liet de stadspoorten aan de 
landszijde alvast sluiten, maar via de Veerpoort ontsnapte een aantal 
nieuwsgierige burgers om via de rivier de hagenpreek te kunnen bijwo-
nen. De stedelijke overheid had een en ander wel voorzien, maar wilde 
niet meteen gewelddadig ingrijpen. Door deze gedooghouding van de 
magistraat voelden de hervormingsgezinden zich echter aangemoedigd. 

De katholieke bevolking, onder indruk van de demonstratie, maar voor-
al verontwaardigd over de passieve houding van de overheid, begon 
zich ongerust te maken, toen bekend werd dat er nog meer predikanten 
naar Nijmegen wilden komen. De meesters van de gilden en broeder-
schappen en een afvaardiging van de burgerij belegden een spoedverga-

dering en stelden een verzoekschrift voor de Raad op om te voorkomen 
dat er op 15 augustus, de feestdag van Maria Tenhemelopneming, toe-
spraken door predikanten zouden worden gehouden. 

Binnen de muren
Onder druk van het rekest zwichtte de Raad en werd de predicatie op 
15 augustus afgelast. Maar de hervormden legden het nu anders aan. 
Op 25 augustus haalden zij, tegen het verbod van de overheid, onder 
bescherming van een gewapende escorte een predikant binnen de stads-
muren. Bij het plein voor het Valkhof had nu de eerste predicatie bin-
nen de stadsmuren plaats. De algemene verwarring was groot en de 
overblufte katholieken brachten in allerijl kerkschatten uit kerken en 
kloosters in veiligheid. Alleen door het afkondigen van strenge straf-
fen wist de Raad plunderingen te voorkomen, maar het stond vast dat 
de protestanten hun veroverde terrein niet zomaar zouden prijsgeven. 
Hun stoutmoedig optreden had zelfs een eerste concessie afgedwongen: 
de predikant kreeg bewegingsvrijheid binnen de stad en ieders geloof 
zou voortaan worden gerespecteerd. Op 29 augustus leidde raadslid van 
Heukelom de predikant de Sint Janskerk binnen om er een predicatie 
te houden, waarna de kerk op de Korenmarkt enkele dagen later met 
toestemming van burgemeester Touman officieel in hervormde handen 
kwam. In de Sint Janskerk werden nu regelmatig hervormde diensten 
gehouden. Er werd gedoopt, getrouwd en er werden uitvaarten volgens 
de nieuwe leer gehouden. 

 nov 2017
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Beeldenstorm
De religievrijheid hield korte tijd stand, totdat er plotseling een bericht 
binnenkwam dat de kerken van Horssen en Batenburg door beeldenstor-
mers waren beschadigd. Dit deed het ergste vrezen voor Nijmegen. In 
de nacht van 24 op 25 september kwam het ook in Nijmegen tot geweld. 
Enkele beelden moesten het ontgelden en op het Stevenskerkhof werd 
het hek rond het kruisbeeld vernield en het Mariabeeld onteerd. De ka-
tholieken waren woedend en besloten tot een krachtdadig optreden over 
te gaan. De noodklok van de Sint Steven werd geluid en weerbare man-
nen verzamelden zich met knotsen bewapend op de Markt, bereid om 
de protestanten de stad uit te knuppelen. Veel protestanten vluchtten de 
stad uit en enkele progressieve raadsleden, waaronder Van Heukelom, 
werden afgezet. Voor de katholieke burgerij een ware opluchting. De 
rust keerde weer en ook de magistraat waardeerde deze goede afloop, 
want het college begaf zich naar de Markt en schonk de strijdvaardige 
burgers veertig tonnen bier als beloning. Op 27 november 1566 schreef 
de Vlaamse edelman Joost Courtewille - geheim secretaris van de Raad 
van de Koning van Spanje - vanuit Madrid namens koning Philips II 
een brief voor de stad Nijmegen, waarin Philips de stad bedankte voor 
het beschermen en onderhouden van het oude Christelijke geloof en de 
stad verzocht hiermee voort te gaan in afwachting van zijn komst.

Copie
Byden Coininck,
Lieve ghetrouWe, Wij zijn onderricht Vnd Verwitticht bij brieven van 
onsen neve die Grave van Meghen, Stadholder des Hertochdoms van 
Gelre, ende Graefscaps Zutphen, vandie goede toesicht die ghij ghe-
hadt ende ghedraeghen hebt, Vnd onlang mitte daet bewesen, aengae-
nde de bescerminghe ende onderholdinghe van onse oude ende oprec-
tighe Kersten ghelove, ende oock van onse dienste Dwelcke wij nijet en 
hebben willen laeten V te kennen te geven, ende scrijven bij desen, ons 
seer aenghenaem gheweest te sijne, V daer Van Well aendestelijcke be-
danckende, ende nijet te min Versueckende ende Vermanende, Vansghe-
lijcke voirtaen te doene ende daer inne te continueren bij advise ende 
ordonantie, Ende mitter hulp ende bijstandt (indient Van noode is) Van 
onsen Vurss. Neve, middeler tyt dat Wij selfs daer comen, om tot Vwe 
ende andere onse goede, ondersaeten bewaernisse Vnd bescerminghe 
in alle dinghen te Versien, soe na reden ende ghelegentheijt der sayc-
ken, ende tot Welvaren Vanden Lande / ende na den Rechten privilegien, 
ende olde hercomen Van dien behoiren sal, 

TWelck Wij hopen dat zeer cortelinghe sal zijn ghelijck ghij Van onsen 
vurss. Neve sult breeder Verstaen / Lieve ghetrouWe / Godt zij mit U, 
Ghescreven te Madrid den 27 ten 
dach van November 1.5.6.6. 
Philips. 

Dopscrift van desen Was
Onsen Lieven ende ghetrouwen Burg(emeiste)ren 
Scepenen onser Stadt Nijmeghen 
Courtewille

Vertaling
Onderstaand een beknopte vertaling van de brief:

Aan Onze lieve en getrouwe burgemeesters en schepenen van Nijmegen

Van de Koning
Lieve getrouwe, Wij zijn door brieven van onze neef, de graaf van Me-
gen, stadhouder van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen, 
op de hoogte gebracht van het goede toezicht dat u gehad heeft en on-
langs metterdaad heeft bewezen, aangaande de bescherming en het on-
derhouden van ons oude en oprechte christelijk geloof en ook van onze 
dienst, waarbij wij niet willen nalaten u te laten weten, dat dit ons zeer 
aangenaam is geweest. We willen daarbij de stad bedanken, maar niet-
temin verzoeken hiermee op gelijke voet verder te gaan, op advies en 
opdracht en zo nodig met hulp en bijstand van onze neef, in afwachting 
van onze komst. Voor u en de andere goede onderdanen, tot behoud en 
bescherming in alle dingen te voorzien. Om reden en gelegenheid van 
zaken en tot welvaren van het land, naar gerechtigde privileges en oude 
gebruiken van dien. Naar wij hopen zal het voor korte tijd zijn, zoals 
u dit van onze genoemde neef uitvoeriger zult kunnen vernemen. Lieve 
getrouwe, God zij met U

Madrid, 27 november 1566 

Philips
Courtewille 

Tekst: Henny Fransen    Bron: Regionaal Archief Nijmegen OAN 3193Brief van Joost Courtewille van 27 november 1566
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VALKHofKwARTIER 
Na het vertier, geluid, licht en geuren van de 
kermis is het Valkhof nu in de winterrust ge-
komen. Voor een paar mensen jammer, maar 
voor de meesten onder ons een heerlijke mo-
gelijkheid om midden in de stad in het rustige 
groen een frisse neus te halen ende tijd te 
nemen eens rustig om ons heen te kijken. En 
vergeet ook niet om eens bij de Nicolaaskapel 
omlaag te kijken naar de Bastei. Dit museum 
is bijna klaar en gaat in april 2018 open voor 
het publiek. Maar je kan nu al een goede in-
druk krijgen van het prachtige bouwwerk, dat 
de architect hier neergezet heeft.
Voor de eerste keer blijft tot en met 7 januari 
2018 de Nicolaaskapel nog voor een paar 
middagen in de week open en dat niet zonder 
reden.
De Nicolaaskapel is de logische laatste stap 
is in het bezoek dat je met de hele familie 
gaat brengen aan museum Het Valkhof om 
eindelijk eens een antwoord te krijgen op de 
samenhang tussen Nicolaas, Theophanu, 
de kapel en boerderijen in de Betuwe. En er 
wordt gefluisterd dat onze kapel de plek is 
waar sinterklaas voor het eerst ons land bin-
nenkwam. In Museum Het Valkhof kun je met 
de hele familie tot en met 7 januari 2018 op 
ontdekkingstocht naar Nicolaas en onze Prin-
ses uit het Oosten.
Speciaal hiervoor is de kapel tot en met 7 ja-
nuari 2018 op iedere woensdag, zaterdag en 
zondag van 12 tot 16 uur geopend. 

Tekst: Rob van Bruggen   

Genieten van Amira Willighagen en het 
Nijmeegs mannenkoor? Dat kan nog net! 
Want het gezin Willighagen emigreert na december 2017 naar 
Zuid-Afrika en Amria (13 jaar, sopraan en winnares Holland’s Got 
Talent) gaat mee. Zaterdag 16 december om 20.00 uur concerteert 
zij met de Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor 
in de Stevenskerk. In Nederland en in Europa is dit voorlopig de 
laatste keer om van deze jonge en begaafde Nijmeegse sopraan te 
genieten.

Amira zingt tijdens dit kerstconcert onder andere de volgende solo’s: Pie Jesu, Halle-
luja, Jerusalem, Holy night, Onze Vader. Met het Nijmeegs mannenkoor zingt zij: Panis 
Angelicus, See amid the winter’s snow, Lullay my liking. Het mannenkoor brengt een 
aantal oude en nieuwe internationale kerstliederen ten gehore. 

Kaarten: € 18,50 inclusief pauze drankje en € 5,00 voor stichting Gelukskinder. Te be-
stellen via e-mail: pm-kznm@live.nl en nijmeegsmannenkoor.nl. 
Aanvang: 20.00 uur (kerk open vanaf 19.15 uur).

Tekst: Philip van Vliet    Foto koor: collectie Nijmeegs mannenkoor    Foto Amira Willighagen: Wikipedia



23

1890

VAN wELDERENSTRAAT
De Van Welderenstraat is een van de eerste straten 
die zijn aangelegd na het slechten van de stadsmuur. 

VRoEGER  
EN Nu

2017

Tekst: René van Berlo  Foto 1890: Jan Brinkhoff, collectie Regionaal Archief Nijmegen  Foto 2017: Gerie Sandmann

William Nijland

Anders, maar toch ook niet

Het is u waarschijnlijk nog niet opgeval-
len, maar sinds kort ga ik door de straten 
als wijkagent van de Benedenstad. Na een 
kleine negen jaren in het centrum gewerkt 
te hebben, leek mij dit een goede move. 
Eric wilde graag een stageplek invullen. Hij 
gaat dus weg. Mijn plaats wordt opgevuld 
door Michel van Kempen, een jonge wijk-
agent die heel graag samen met Bas Be-
rents in het centrum aan de slag wil.
Ik blijf u voorzien van informatie op deze 
plek.
Ongetwijfeld hebt u al gelezen of gehoord 
dat het hoofdbureau van politie gaat ver-
dwijnen. Net als de politiebureaus aan de 
Muntweg en in Dukenburg. Er komt een po-
litiebureau op de Nieuwe Dukenburgseweg 
voor terug. Dat werd tijd. Het hoofdbureau 
was vooral een kantoor met wat politie-
blauw erin. Nu krijgen we een politiebureau 
met wat kantoorruimte. Om toch in het cen-
trum aanwezig te blijven, zal de politie een 
kleine post in de binnenstad krijgen. Waar 
deze komt, is nog niet bekend. Ik heb daar 
geen invloed op. Door de jaren heen heb 
ik gewerkt op de Mariënburg, politiepostje 
Koninginnelaan en toen de Stieltjesstraat. 
Het werk ligt op straat, dus wat dat betreft 
verandert er weinig voor mij.
Hebt u de politie nodig voor het melden van 
een verdachte situatie, een inbraak, aanrij-
ding, ruzie, drugsdealers en zo meer? 
SPOED 112. Later 0900-8844. Overleg, 
mail de wijkagent. Check www.politie.nl/
mijn-buurt. Overlast/leefbaarheid gemeente 
Nijmegen, bel 14 024.

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

Op deze plek lag eeuwenlang een deel van de droge 
gracht die de stad omringde. De foto uit 1890 is oudst 
bekende van de nieuwe Van Welderenstraat. Hij is 
genomen op de hoek met de Arkesteestraat richting 
Van Broeckhuysenstraat. Honderdzevenentwintig 
jaar later staan bijna alle panden er nog. Wel zijn de 
benedenverdiepingen onherkenbaar veranderd. Het 
straatbeeld van toen is op alle fronten onvergelijkbaar 
met nu. Als het stadsbestuur zijn zin krijgt zal het 
moderne straatbeeld weer veranderen. Het moet een 
fietsstraat worden waar de auto te gast is. Fiesters 
mogen twee kanten op, automobilisten een kant. Zeer 
tegen de zin van de winkeliers verdwijnen aan één 
kant de parkeerplaatsen.   



Op zondag 4 juni 1911, Eerste Pinksterdag, 
was de officiële opening van de eerste elec-
trische tramlijn in Nijmegen. De kranten 
stonden dat jaar vol met berichten over de 
aanleg en de exploitatie. Op deze pagina’s 
een keuze uit de vele artikelen, allemaal uit 
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant.

Zaterdag 10 juni 1911 

Onze Stadstram.
Nu is onze stadstram in volle werking. Het paar-

detrammetje in vergelijking met stoomtram en 
electrisch net een speelgoeddoos-dingetje is op stal 
gezet. Degenen, die gehoopt hadden opzettelijk den 
laatsten rit te kunnen meemaken, hebben deze wee-
moedige gedachte niet kunnen verwezenlijken. 

Met de uitbreiding der ritten tot aan de Kastan-
jelaan is het gebied der Electrische, voorloopig 
althans, tot het uiterste uitgebreid. Jammer, dat de 
aanleg van zoo’n baan zooveel kost. Want inder-
daad is het tramgebied te klein. Er is indertijd reden 
geweest om St. Anna, dat al bestond, toen Nijmegen 
zich begon te ontwikkelen, door de tram te verbin-
den met de stad; die reden is er nog, maar wat toen, 
jaren geleden voor St. Anna en den St. Annaweg 
gold, geldt nu in gelijke mate voor de twee niet ver-
bonden toegangswegen tot de stad, den Graafschen 
en den Groesbeekschen weg. Langzamerhand heeft 
zich daar een voorstad gevormd, die ook behoefte 
heeft aan verbinding en die behoefte is te grooter 
door het overigens prijzenswaardige streven om de 
winkels in de nieuwe wijken tot het meest noodza-
kelijke te beperken. Waar de gemeente het onmoge-
lijk maakt, voor zoover het in haar macht is, dat de 

bewoners der buitenwegen hun voorraad ter plaatse 
inslaan of hun inkoopen doen, daar is het ook op 
den duur de plicht der gemeente om dien menschen 
het verkeer met de eigenlijke winkelstraten gemak-
kelijk te maken. Maar dat komt later. Het succes 
van het eerste deel stadstram zal meewerken om het 
net te doen uitbreiden. 

Wij geven toe, dat wat wij daar zeiden, aanlei-
ding zou kunnen geven om ons van ontevredenheid 
te beschuldigen. Dat zou een valsche beschuldiging 
zijn. Onze tram verdient allen lof. De wagens zijn 
keurig net, de zit- en staanplaatsen zijn ruim; de 
tram rijdt heerlijk, dank zij den uitstekenden aan-
leg van den weg. De dichte glazen kast — wij be-
doelen daar niets kwaads mee — kan in een open 
tram veranderd worden. De conducteur moet deze 
metamorphose tot stand brengen, wat maar goed is, 
omdat daardoor kleine ruzietjes en benauwde ge-
zichten voorkomen worden en de conducteur baas 
blijft van den toestand. En dit laatste is noodig. Met 
genoegen hebben wij het rookverbod binnenin ver-
nomen en — zijn de berichten juist — dan heeft al-
thans een der conducteurs al gelegenheid gehad om 
in deze rookaangelegenheid zijn macht te toonen, 
door een heer, die nog een ouderwetsche opvat-
ting daaromtrent had voor het dilemma te stellen: 
òf niet rooken, òf er uit. Zoo kras heeft hij ’t na-
tuurlijk niet gezegd, want ook de conducteurs zien 
er even net uit als de tram zelf. Maar orde moet er 
wezen en zooals de kapitein baas is op zijn schip, 
zoo is de conducteur het, behoudens hooger beroep, 
in de tram. Nijmegen wil gaarne prat gaan op zijn 
hygiënische inrichtingen; er wordt bij alles in den 
Raad gewikt en gewogen, of het wel met de hy-
giëne strookt en zou het dan zijn inwoners en zijn 
gasten vervoeren in een onhygiënische tram, waar 

men struikelt over de sigarenresten, om van andere 
dingen niet te spreken? Dat kan niet, het Gemeen-
tebestuur, d.i. de Raad, zou ’t niet gedoogen en ter-
stond er B. en W. over interpelleeren. 

Wij hebben nu allen al een rit gemaakt. Allen? 
Dat is wat kras, maar toch velen. Nu na den 8en 
Juni zal dat getal verbazend stijgen, nu de heele 
lijn in exploitatie is. Want, met alle respect voor de 
Directie en met alle waardeering voor den juisten 
blik op de menschelijke nieuwsgierigheid, de beide 
Pinksterdagen was de tram eigenlijk ‘n heel mooi 
stuk speelgoed; van de 10.000 vervoerden waren 
er licht de helft, die nu toch eens in de electrische 
wilden zitten. En dat was een onschuldig, goedkoop 
en zelfs leerzaam amusement. Is het hun gegaan, 
als ons, dan zullen sommigen ook de opmerking 
gemaakt hebben, dat men in zoo’n tram toch de we-
reld weer heel anders bekijkt dan te voet, of liever, 
dat Nijmegen zich, van uit  de tram gezien, heel 
anders voordoet. Men krijgt, zoo voortglijdende, 
den indruk van een bioscoopvoorstelling, van een 
mooie film, die afrolt. Wat is die St. Annastraat, als 
men zich niet om zijn voeten heeft te bekommeren, 
toch een prachtige laan. Men zit in zijn fauteuiltje 
— ’t scheelt ten minste niet veel — en daar glijdt 
die heele laan met haar mooie boomen voorbij, 
eerst dat trechtervormige stuk van de Kastanjel-
aan tot aan de Groenestraat, waar de vernauwing 
der perspectief te hulp komt en dan later de eigen-
lijke straat met St. Steven ver in ’t verschiet. En dan 
later het Kronenburgerpark! Had die passagier het 
zoover mis, die beweerde niet te weten, dat het Kro-
nenburgerpark zoo mooi is, in elk geval het nooit 
zoo mooi gezien te hebben als nu van uit de tram. 

Men meent misschien, dat wij overdrijven. Dat is 
niet onze bedoeling. Natuurlijk zijn er andere fac-
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VERGETEN VERLEDEN

De nieuwe electrische tram

Vier soorten openbaar vervoer. Van links naar rechts: stoomtram, paardentram, electrische tram en de omnibus op het Keizer Karelplein, 8 juni 1911



toren werkzaam dan de tram alleen. Men zit rustig, 
men heeft het gezicht wat hooger, zoodat er meer 
overzien wordt; men heeft geen last van zijn ekster-
oogen of van het nijdige grint op de paden; eigen-
lijk komt het er op neer, dat men in beter stemming 
is, juist in de stemming om uit te zien en te bewon-
deren. Inderdaad, Nijmegen is mooi, als men ’t zoo 
bedaard en meer nauwkeurig kan waarnemen. Dat 
doen de menschen te weinig en velen kijken..... ja, 
waarmee? Natuurlijk met hun oogen, maar dan met 
een zeer bijzonder stel oogen. ’t Moet heusch al ge-
beurd zijn, dat iemand in de tram voor ’t station stil-
houdende maar niet begreep, dat het station er zoo 
uitzag en zich eerst wijs maakte, dat de Korenbeurs 
toch een heel aardig gebouw was. 

Het kunststukje (’t is ’t eigenlijk niet eens) bij 
de Stikke Hezelstraat op te gaan, wekt nog altijd 

belangstelling. Men kan het sommigen voorbij 
gangers zoo aanzien, dat ze het hart vasthouden en 
denken: „Als ie nou toch eens er niet tegen opkon 
en over den kop ging.” 

Weest maar niet ongerust. Ongelukken kunnen 
zoo licht niet voorkomen. De wagenbestuurder be-
schikt over meer dan één rem en als ’t moet, kan 
hij binnen een paar meter de tram doen stilstaan. 
Natuurlijk zijn er nog, die denken aan overrijden en 
meer andere akeligheden. Nu, als iemand er bepaald 
onder wil kruipen, is dat ternauwernood te beletten, 
maar overigens zal toch ieder inzien, dat de electri-
sche heel wat ongevaarlijker is dan de auto of zelfs 
de fiets, die hun eigen koers bepalen, terwijl ieder, 
die een heel klein beetje tot het vernuftige gedierte 
behoort, weet, dat de tram langs de rails gaat en dat 
men ’t best doet daarbuiten te blijven. In dat opzicht 

is het aanpassingsvermogen van mensch en dier be-
wonderenswaardig. Ieder weet nog, hoe voor een 
jaar of 20 sommigen menschen een panische schrik 
beving, als er een fiets aankwam; hoe de honden 
razend werden en hoe (’t is historisch) enkele fiet-
sers zich wapenden met een peperspuit om de las-
tige dieren te lijf te gaan op vrij onmenschelijke 
wijze. Later nam men geen nota meer van de fiet-
sen en de auto erfde het schrikwekkende. Daar zijn 
wij ook al vrijwel overheen en met de tram zal het 
net zoo gaan. Dat moeders hun kinderen en heeren 
en dames hun hondje wat bij zich moeten houden, 
spreekt vanzelf en dat men goed doet die ruimte 
tusschen de rails niet bij voorkeur als wandelweg 
te gebruiken is even natuurlijk. In korten tijd is de 
electrische ingeburgerd. De overheid en de directie 
hebben alles gedaan wat mogelijk was om de heele 
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INGEZONDEN.

De St. Annalaan.
    M. de R.
   Sedert bijna veertien dagen verkeert de St. An-
nastraat (vroeger St. Anna l a a n), vooral wat 
betreft de  o o s t zijde, in een desolaten toestand. 
De westelijke tramrail is gelegd en in orde ge-
bracht en wordt nu gebruikt door de paarden-
tram. Het oostelijke spoor is opgebroken en met 
groote hoopen afbraak ter zijde van den weg ge-
deponeerd. Het gevolg hiervan is, dat de rijweg, 
behalve voor de paardentram, voor alle voertui-
gen onbegaanbaar is. Groente- en fruitkarren, 
wielrijders, paarden en vee gebruiken het trottoir 
langs de huizen aan de oostzijde. Die toestand 
duurt reeds bijna veertien dagen en het einde 
ervan is niet te voorzien. Welk een ongerief dit 
voor de bewoners medebrengt, behoeft geen be-
toog. Keulen en Aken zijn niet in eenen dag ge-
bouwd, en het spreekt vanzelf, dat het opbreken 
van den weg en aanleggen van rails met bezwa-
ren voor de bewoners gepaard gaat. Men zegt. 
dat er gewacht wordt op nieuw verhardingsma-
teriaal, maar wij kunnen niet inzien, waarom het 
onbruikbare materiaal, afgekeurde tramrails en 
afvul van straatklinkers, dan niet wordt opge-

ruimd. Wanneer deze toestand nog langer duurt en 
er onverhoopt brand mocht uitbreken, dan zijn de 
gevolgen niet te overzien. 
   Toen de toestand in de Hezel- en Burchtstraten 
tot gegronde klachten aanleiding gaf, was het vol-
doende dat er in uw veelgelezen blad op werd ge-

wezen, om met den meesten spoed verbetering 
aan te brengen. 
   Wij hopen dat dit nu ook hier het gevolg moge 
zijn. 

E e n  b e w o n e r  d e r  S t.  A n n a- 
s t r a a t  (o o s t z ij d e). 

Eerste rit van de electrische motorwagen 21 op de St. Annastraat in 1911

Linkerfoto: Aanleg van tramrails in de Spoorstraat. Op de achtergrond het station. Rechtsonder is de afbuiging van het spoor naar de Nieuwe Markt-
straat ten behoeve van de gasfabriek, vrijdag 27 januari 1911. Rechterfoto: Proefrit op donderdag 23 maart 1911



zaak zoo goed mogelijk te regelen, ’t ls nu aan het 
publiek om al de genomen maatregelen op prijs te 
stellen en te eerbiedigen. En dat zal het publiek wel 
doen. Wij hebben er alle vertrouwen in. 

Zondag 9 juli 1911 De Tram. 
Al meermalen is ons gevraagd, of wij niet kon-

den opgeven, wanneer een tram op een of ander 
punt kan verwacht worden. Het snelle verkeersmid-
del, wel verre van de menschen te bewegen even te 
wachten, maakt ze ongeduldig en doet sommigen 
al boos worden, als er niet juist een tram is, als zij 
gereed staan om in te stappen Dat is erg onbillijk 
en nog onbillijker is het, dat men links van de tram 
staande, meent, dat de wagenbestuurder en de con-
ducteur aan den neus van den wachtende kunnen 
zien, dat ze deze tram willen nemen en niet die, 
waarvoor zij op de goede plaats staan. Maar daar-
over nu niet. 

Wij zijn in de gelegenheid het publiek een weinig 
in te lichten omtrent den loop der trammen. Vol-
gens de pas vernieuwde instructies vertrekt van de 
Kastanjelaan een tram om 6.35 des morgens en dan 
verder om de 15 minuten tot 8.35. Dan vertrekt er 
een om beurtelings 7 en 8 minuten tot des avonds 
10.05; daarna om het kwartier tot 11.05. 

Van de Franckenstraat vertrekt de eerste tram ‘s 
morgens 6.27 en verder om ’t kwartier tot 8.27. Dan 
om de 7 en 8 minuten tot 9.57 ‘s avonds en daarna 
om het kwartier tot 10.57. 

Het traject Kastanjelaan-Station wordt gerekend 
op 10 minuten en Station-Franckenstraat op 12 mi-
nuten. 

Halten zijn: Kastanjelaan, Hatertsche weg, Groe-
nestraat, Groenewoudsche weg, Dr. Jan Berends-
straat, Franschestraat, van Trieststraat, Keizer-
Karelplein, Vondelstraat, Station, Bellevue, v. Ber-
chenstraat, Stieltjesstraat, Korenbeurs, Ganzeheu-
vel. Markt, Burchtstraat (Boggia), Kelfkensbosch, 
Hunerpark, Franckenstraat. 

Van deze zijn Station en Markt vaste stopplaat-
sen. 

Ter wille van het publiek en van de beambten 
(conducteur en bestuurder) geven wij het publiek in 
overweging zich steeds aan de rechterzijdie van de 
aankomende tram op te stellen en vandaar een sein 
te geven tot stoppen. Het is, zooals wij straks al zei-
den, niet van de beambten te vergen, dat zij moeten 
raden, waar de passagier heen wil. Door aan dezen 
wenk gehoor te geven besparen velen zich wat op-
winding, die in deze warme dagen noodlottig kan 
worden. 

Ook maken wij er nog eens op attent, dat de toe-
gang tot het binnen- (niet-rook) gedeelte leidt over 
het achterbalcon. De beambten behoeven niermand 
over het voorbalcon toe te laten tot het binnenge-
deelte van het rijtuig. 

Ter voorkoming van ongelukken wijzen wij er 
nog eens op, hoe gevaarlijk het is uit te stappen, 
voordat de wagen stilstaat en vooral dat te doen in 
verkeerde richting. Men stappe uit in de richting, 
waarin de tram rijdt, zelfs al staat deze stil. 

Ons trambedrijf is nog jong. De beambten moe-

ten zich aanpassen, maar zullen dat wel doen, om-
dat moeilijkheden voor hen hoogst onaangename 
gevolgen kunnen hebben: er is een macht boven 
hen. Maar het publiek vooral moet zich aanpassen 
en er schijnen toch nog altijd menschen te zijn, die 
zelf niet de noodige wenken in acht nemen en toch 
op hoogen toon het beambtenpersoneel van onop-
lettendheid beschuldigen als de schuld alleen bij 
hen zelf ligt. Dat is ook onbillijk, om geen meer 
onparlementair woord te gebruiken. 

Zondag 16 juli 1911 

INGEZONDEN.
De Tram.

Mijnheer de Redacteur!
Gaarne ontving ik eenige ruimte in uw blad om 

de betreffende autoriteiten opmerkzaam te maken 
op het m. i. roekeloos rijden der trams. 

Zeer ingenomen met dit vervoermiddel, meen ik 
echter, dat op de wijze zooals gereden wordt ernstig 
aanmerking gemaakt moet worden. Onbesuisd is 
er een zeer zachte uitdrukking voor en verwondert 
mij dit temeer, daar mij uit goede bron werd mede-
gedeeld, dat er onder het personeel zelfs wagenbe-
stuurders zich bevinden, welke reeds als zoodanig 
in Dusseldorf in functie geweest zijn. 

L.l. Maandagavond reed ik met een rijtuig, van 
de Waal komende, over de Ganzenheuvel, om mij 
via Houtstraat naar huis te begeven. Wanneer ik de 
paarden toevallig niet tot staan had gebracht (ik 
reed stapvoets) op het einde van de Ganzenheuvel 
voor het oversteken van de tramrails, om mij van 
het wellicht naderen van een tram even te overtui-
gen, dan had mij het ongeluk kunnen treffen door 
de tram te zijn aangereden, alléén omdat men op dit 
oogenblik absoluut geen signaal gegeven had (door 
flink te bellen) van het naderen van de tram. 

De trams gaan in razende vaart vaak de Stikke 
Hezelstraat af, terwijl behalve de helling het groot 
aantal zijstraten daar tot extra voorzichtigheid 
moesten manen. Hetzelfde bij de zijstraten op de St. 
Annastraat. Gebeld wordt er bijna niet, als signaal 

gebruiken de bestuurders als regel de mechanische 
fluit (een onding voor de trams). Wanneer men n.1. 
in een rijtuig gezeten is, zal het voor ieder koetsier 
steeds veel bezwaar opleveren om dit geluid goed 
waar te kunnen nemen, terwijl door flink gebruik te 
maken van de bel dit reeds op verren afstand dui-
delijk te hooren zal zijn. Bij het station — over-
weg van Gemeentetram met stoomtram (richting 
remise) — wordt vaak doorgereden, zonder dat de 
conducteur zich vergewist, volgens zijn instruc-
tie, van het naderen van een stoomtram. Bij café 
„Bellevue” in de Spoorstraat snelt de tram meestal 
zonder waarschuwing over het kruispunt met de 
stoomtram. 

Eenige dagen kon daar, volgens een ooggetuige, 
door hard remmen op het laatste oogenblik een bot-
sing der beide trams voorkomen worden. 

Het zal ieder, die veel reist, opgevallen zijn, dat 
nergens zoo roekeloos gereden wordt. Ongeluk-
ken kunnen zoo niet uitblijven en daarvoor wilde 
ik waarschuwen. U bij voorbaat dankend voor de 
verleende plaatsruimte, 

 Hoogachtend, 
          A b o n n é. 

Bij ingewonnen informaties bij de directie van de 
tram is ons gebleken, dat de bezwaren van inzender 
zeer overdreven zijn. Wat o. a. het bellen betreft, 
luidt de instructie der wagenbestuurders, dat zij bij 
elke zijstraat moeten bellen, hetgeen steeds gebeurt 
en door controleurs voortdurend wordt gecontro-
leerd. De snelheid, waarmede gereden wordt in de 
Hezelstraat is niet hooger dan 8 a 9 K.M., terwijl 
die in de hoofdsteden in de drukste straten minstens 
12 K.M. per uur bedraagt. Het afrijden van de Stik-
ke Hezelstraat geschiedt steeds zeer langzaam, het 
oprijden snel. Dank zij de vele en sterke remmen 
is het mogelijk den wagen op 20 c.M. te stoppen. 

De overige punten in het schrijven berusten op 
een geheel onjuiste voorstelling van zaken, waarop 
niet verder kan worden ingegaan.         Red. 

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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De eerste officiële tramrit vond plaats op 4 juni 1911. Bij het Hunerpark staan leden van de gemeen-
teraad en burgemeester Van Schaeck Mathon (derde van links). Vijfde van rechts is C.A.P. Ivens
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De kwaliteit van de beschaving meet je on-
der meer aan het welzijn van ouderen. Wel-
zijn is echt welzijn wanneer iedereen er een 
aandeel in heeft. Dat kan pas wanneer we 
de vergankelijkheid van dit leven beseffen. 
Op de vierde dag van de Vierdaagse, vier 
jaar geleden, wilde ik in het gezellige Bra-
bantse dorpje Gassel even mijn spieren 
rekken. Wat was ik blij dat de ijzeren bus-
haltebank leeg was. Mijn benen gingen net 
omhoog toen ik van andere kant van de 
weg hoorde: ‘Wilt u een kopje koffie?’
Ik draaide me naar rechts. Op drie stoelen 
zaten drie generaties mannen. 
‘Ja graag! Zou ik bij u mijn telefoon kunnen 
opladen?’
De vader ging koffie maken. De zoon kwam 
mijn telefoon ophalen, terwijl de opa met 
alle kracht die zijn lichaam nog had, naar de 
wandelaars zwaaide. 
Half liggend heb ik de koffie gedronken. 
Langer blijven liggen was onbeleefd, be-
sloot ik. 
Ik stak de weg over. De opa verwelkomde 
mij met een glimlach en klopte op de stoel 
naast hem. Eindelijk iemand anders die zijn 
verhaal kon horen. 

Witte berken en vergankelijkheid

Verkrijgbaarheid 
Mariken
Mariken wordt huis-aan-huis 
verspreid in centrum en Beneden-
stad, behalve bij adressen met een 
nee-nee-sticker. Daarnaast is het blad 
gratis verkrijgbaar bij:
Bibliotheek Mariënburg | Balie Stadhuis 
| Albert Heijn, Van Schevichavenstraat 
| Spar, Lange Hezelstraat | Buurthuis 
’t Oude Weeshuis, Papengas | Kaas-
handel de Wit, Houtstraat | Coöp Mo-
lenstraat | Coöp Molenpoort | Bakkerij 
de Bie, Lange Hezelstraat | Koffiehuis 
de Heerlijckheid, Stikke Hezelstraat | 
Kiosk Hunnerpark | J72, St. Jorisstraat 
| Lindenberg, Ridderstraat | LUX, Mari-
enburg | De Villa, Oranjesingel | Politie-
bureau, Stieltjesstraat | Nicolaaskapel, 
Valkhofpark | Natuurwinkel, Gerard 
Noodtstraat.

‘Dit wordt mijn laatste Vierdaagse hier. Volgend 
jaar hoop ik jullie in Grave aan te moedigen.’ 
Inderdaad, voor het huis stond het makelaars-
bord ‘Te koop’. Hij vroeg zijn zoon nog een 
kopje koffie voor mij te brengen en vertrouwde 
mij zijn verhaal toe. 

Zijn vrouw was een paar maanden geleden 
overleden. Zijn zoon woonde ver weg in een 
stad. Nu hoopte hij dat hij in Grave, in het tehuis 
waar zijn bekenden ook terecht zijn gekomen, 
mocht wonen. Aan zijn waterige ogen kon je 
zien dat de stoere man zijn tranen tegenhield. 
‘Je bent er bijna’, zei hij bemoedigend. 

‘Wat een mooie boom meneer’, verwees ik 
naar de witte berk in zijn voortuin. 
‘Mijn zoon was nog niet geboren toen ik 
hem heb geplant.’
Ik had het gevoel dat zowel hij als zijn zoon 
en kleinzoon wilden dat ik bij hen bleef. 
Maar ik moest verder. 
Zijn ogen volgden mij tot ik uit zijn zicht 
verdween. Hij bleef zwaaien naar mij. Ik 
zwaaide terug tot ik alleen nog het bord ‘Te 
koop’ zag. 

Door deze ontmoeting was ik de pijn in mijn 
hamstring vergeten. Ik dacht kilometers 
lang aan hem, aan mijn eigen vader die mijn 
moeder alleen achterliet en aan mijn moe-
der achtduizend kilometers verder.
Sindsdien zit ik iedere keer als ik in Gas-
sel ben bij de bushalte naar de witte berk te 
kijken. De nu eenzame boom die nog gene-
raties zal zien verdwijnen. 
 
De wereld verandert. Maar wij zien niet dat 
verandering niets anders is dan het komen 
en het gaan. 

Tekst: Qader Shafiq  Foto: Jacqueline van den Boom

Muziek- en dansprogramma in de Sint-Stevenskerk
Op 24, 25 en 26 november wordt in de Sint-Stevenskerk een kunstbeurs gehouden 
onder de naam ‘Kunstraffinaderij’. Op deze beurs is niet alleen beeldende kunst 
te zien, er wordt gedurende deze drie dagen in de Zuiderkapel van de kerk een 
programma met muziek en dans georganiseerd. 

Het thema van de beurs is Verbinding. Dat komt ook tot uiting in het gevarieerde 
podiumprogramma, waarvan bijna alle deelnemers uit Nijmegen komen. Zo zullen 
tijdens de opening op vrijdagmiddag de uit Afghanistan afkomstige Ilyas Nadjafi en de 
Nijmeegse stemkunstenares Zwaan de Vries optreden. Ella Mozarella, de finaliste van 
de Kunstbende 2016 zal een aantal van haar liedjes ten gehore brengen en Barbioles 
brengt in twee delen een concert met twee draailieren, uitgebreid met een theorbespeler. 

Op de zaterdagmiddag kunt u onder andere van de new-ageklanken van Close 
Encounters genieten, maar ook van B4, met drie draailieren en een doedelzak, en het 
Klankrijk Klarinetensemble, bestaande uit zeven klarinettisten. Op zondag gaan we van 
de Balkanklanken van Slaviti via de Nederlandstalige luisterliedjes van Hans Hamers 
naar de geïmproviseerde dans van WijZijn.Dance. Kortom, er is voor elk wat wils, een 
mooie afwisseling bij het bekijken van de beeldende kunst. Voor meer informatie kunt 
u op de website van de Kunstraffinaderij terecht: http://kunstraffinaderij.nl.  

Tekst: Hans Hamers, Kunstraffinaderij
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIjmEGEN

Uitstapje met de ouderen van de gespreksgroep

Stichting Benedenstad Nijmegen is 
een initiatief van gemeenteraadslid 
Jo Janssen van Gewoon Nijmegen 
en bestaat geheel uit vrijwilligers. 
Zij wil bewoners in woonzorgcen-
tra, 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 orga-
niseren van dagjes uit is de stich-
ting nu bezig met het realiseren 
van een nieuwe stadstuin bij buurt-
centrum ‘t Oude Weeshuis aan de 
Papengas in Nijmegen.

22 september was het weer Nationale Bu-
rendag van het Oranjefonds. Ook dit jaar 
hebben wij daaraan meegedaan bij buurt-
centrum ’t Oude Weeshuis. 

Met een aantal buurtbewoners en vaste 
vrijwilligers van de stadstuin achter het buurt-
centrum zijn we aan de slag gegaan. De 
moestuin is aangevuld met winterse kost. 
Zo hebben we onder meer boerenkool, prei 
en andijvie gepoot. Ook hebben we diverse 
mooie planten kunnen aanschaffen, zoals 
de Silver star en Sedum. De mannen van 
hovenier Geert Verdijk waren aanwezig om 
uitleg te geven over het snoeien en verder 
onderhoud van de tuin. Na afloop hebben we 
koffie gedronken op het terras met heerlijke 
appeltaart.

Uitstapje 
Op woensdag 4 oktober zijn we met de leden 

van de gespreksgroep van ’t Oude Wees-
huis een dagje uit geweest. Om 10.00 uur 
vertrokken we met een aantal vrijwilligers die 
met hun eigen auto reden, naar het bakkers-
museum van Harrie Arts in Ottersum. Via de 
winkel kwamen we in de bakkerij waar Harrie 
Arts ons hartelijk ontving. De bakkers waren 
volop speculaas aan het bakken, een proces 
dat wij helemaal konden volgen. Het resultaat 
hebben we geproefd. 

Vervolgens ging de rondleiding verder via de 
chocolaterie, waar ook weer geproefd kon 
worden. We kwamen daarna uit in de ont-
vangstruimte van het bakkersmuseum. Harrie 
vertelde honderduit over de familiegeschiede-
nis van bakkerij Arts. Ondertussen stonden 
verschillende vlaaien en vers gezette koffie 
voor ons op tafel.

Na al dit lekkers kwamen we aan in het origi-

nele museum. Hier keken we werkelijk onze 
ogen uit. De 100-jarige geschiedenis van de 
bakkersfamilie werd hier letterlijk tentoonge-
steld. De grootste verrassing van dit museum 
was eigenlijk wel de zolder. Via een traplift, 
die Harrie zelf bediende, konden alle mensen 
mee naar boven. 

Herinneringen
In dit museum is zoveel te zien en er zijn zo 
veel herinneringen aan vroeger, dat het moei-
lijk was om hier weg te komen. Desondanks 
hebben wij dit tegen 13.00 uur wel gedaan 
want de lunch stond op ons te wachten bij 
hotel Van der Valk in Molenhoek. Ook hier 
kregen we een warme ontvangst, de lunch 
was heerlijk en de livemuziek erg gezellig.

Met dank aan onze sponsoren.

Tekst en foto: Els Stouthamer

BuRENDAG: wINTERSE KoST 
GEpooT IN DE STADSTuIN

nov 2017
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DE TOEKOMST MET 
ROBOTS IN DE BIEB
In november leest heel Nederland Ik, Robot, 
de futuristische raamvertelling van Isaac Asi-
mov. Leden en niet-leden kunnen dit boek gra-
tis ophalen in de Bibliotheek De Mariënburg. 
Een leuk gespreksonderwerp voor in de trein, 
op een borrel of op het werk. Dit bekende boek 
laat zien hoe een toekomst met robots eruit kan 
zien. Maar hoe denk je daar zelf over? Hoe 
kun je robots inzetten en hoe ver is de techniek 
inmiddels eigenlijk? In november kun je in Bi-
bliotheek De Mariënburg zelf mee filosoferen 
met volksfilosoof Bas Haring en kennismaken 
met robots tijdens de roboticamarkt.
 
Op 7 november om 20.00 uur filosofeer je 
mee met bekend ‘volksfilosoof’ Bas Haring 
over kunstmatige intelligentie. ‘Wat is er mis 
met een toekomst van alleen robots in plaats 
van mensen?’ Bovendien laat de bieb twee ex-
perts aan het woord over robots in de literatuur 
en de rechten van robots. Sluit aan bij deze 
drie minicolleges en een open gesprek over de 
toekomst. Prijs 10 euro.
 
Op 18 november om 13.00 uur is er een gratis 
roboticamarkt voor een kennismaking met 
onderwijsrobots. Tijdens deze gratis roboti-
camarkt ontdek je welke robots er allemaal 
al gebruikt worden in en buiten de leslokalen. 
Natuurlijk mag je zelf ook dingen proberen 
en testen. Ervaar wat de toekomst voor ons in 
petto heeft.
 
Meer informatie? Kom naar de bibliotheek of 
kijk op www.obgz.nl/nederlandleest.

Tekst: Sanne van den Heuvel
Foto: Bibliotheek De Mariënburg

Een middagje sjoelen
‘Een kwestie van geluk’
Dinsdagmiddag. Het is rustig in het wijkcentrum in 
Nijmeegs’ centrum. De zon schijnt en in de afge-
sloten ruimte rookt een bezoeker een sigaret. In 
de verte achter de bar is het geluid te horen van 
de sjoelclub die hier sinds jaar en dag op deze 
middag oefent in het behalen van records. Bin-
nengekomen in deze gezellige ruimte buigen de 
vele deelnemers zich over de ongeveer tien sjoel-
bakken die op de tafels staan opgesteld. Een blik 
op de lijst met scores is zeer overtuigend. Er zijn 
drie categorieën: de open bak, die iedereen wel 
kent. De blinde bak, waarbij er een schuif wordt 
geplaatst over een gedeelte van de sleuven waar 
de schijven in terecht komen. Als laatste is er dan 
nog de vierkante stenen bak. De echte kenners 
spreken van ‘stenen’ en niet van schijven. De 
stenen zijn in dit geval vierkant en niet rond. Een 
extra moeilijkheidsgraad dus. Er wordt flink op los 
geschoven. Leni Scholten duikt regelmatig op in 
de hoogste regionen van de puntenlijst. Gevolgd 
door Mia Janssen die ook niet voor een kleintje 
vervaard is.

‘Laat Leni maar schuiven’ is een gebezigde uit-
drukking binnen de club, want zij is altijd nadruk-
kelijk aanwezig. Zij beheerst de drie disciplines 
als geen ander. Geeft de anderen regelmatig het 
nakijken. Een goed oog en goed richtinggevoel zijn 
onontbeerlijke eigenschappen voor een sjoelspe-
ler. ‘Volleerd raak je als speler nooit, want er zijn al-
tijd dagen dat je niet optimaal bent en je het nakij-
ken hebt’, verzekert Leni ons. ‘De schijf wil nog wel 
‘ns anders gaan dan je verwacht. Daarom wordt 
de sjoelbak met bijenwas opgepoetst bij de gro-
tere toernooien. Daar hebben we speciaal gepre-
pareerde boenwas voor. Nou gaat het ook om het 
nodige geluk bij het sjoelspel. De schijven willen 
niet altijd schuiven zoals de speler het graag zou 
willen. Ze reageren op elkaar, blijven narrig han-
gen voor de openingen waar ze doorheen moeten 
en dan blijf je daar toch van afhankelijk. Tot zover 
valt er nog weinig te beïnvloeden.

En dan zijn er nog de echte kneepjes van het vak. 
Enkel na ijverig aandringen van de kant van de 
auteur wil Lenie er wel iets over kwijt. Wat is het 
geheim van het sjoelen? Wat is het verhaal achter 
die vierkante schijven? ‘Kijk, het werkt net zoals bij 
het voetballen. Dat deed ik nogal eens in compe-
titieverband in mijn vroegste jeugd. Dan oefenden 
wij thuis altijd met de zogenaamde tennisbal. Als je 
die op een fatsoenlijke manier kon raken, dan wist 
je welhaast zeker dat dat ook lukte met een bal 
van groter formaat. Maatje 5 was dan geen enkel 
bezwaar meer. Dat is ook het geheim van de juiste 
behandeling van de schijven’, vertrouwde zij mij 
toe met licht toegeknepen ogen. ‘In het museum 
van Enkhuizen bevindt zich Europa’s grootste 
sjoelbak. Die meet 1 meter 50 bij 4 meter 20 en 
is eigenlijk gemaakt voor de beginnende sjoeler.’ 

‘Nou wil het toeval dat ik uit Enkhuizen afkomstig 
ben en regelmatig in dat museum kwam. Ik heb er 
dus aardig op los geschoven in mijn jonge jaren.’ 
Ik keek haar aan en kon dit alleen maar beamen. 
Alleen de schijven al hadden de diameter van een 
kleine omelet dus je kon eigenlijk niet missen. Zo 
sjoelend heb ik de ware kneepjes, of zeg maar ‘het 
schuiven’ geleerd en ben in competitieverband 

langzaam opgeklommen richting hogere regionen.

‘Maar met alleen deze kunde gewapend ben je 
er nog niet. Het komt ook aan op de juiste vorm 
van de dag. Die is er of die is er niet. Daar blijf 
je van afhankelijk.’ ‘Toch bent u de laatste jaren 
goed bezig geweest’, wierp ik haar tegen. ‘Vrouwe 
Fortuna was u dus toch goed gezind.’ Enigszins in 
verlegenheid gebracht keek zij mij aan. ‘Daar heeft 
meneer een punt’, riep ze. ‘Daar heeft meneer vol-
komen gelijk. Men kan op een bepaald moment 
het lot tarten, maar men kan ook het geluk een 
handje helpen. Het is maar hoe u het bekijken wilt. 
Het komt aan op de juiste oog/hand-coördinatie. 
En daarenboven op het warme hart.’ Ik keek haar 
vragend aan. ‘Zoals u weet’, vervolgde zij, ‘is het in 
de biljartwereld gebruikelijk om het ivoor zo warm 
mogelijk te houden. Dat is in de wereld van de 
sjoelbak ten enenmale onmogelijk. Je kunt probe-
ren om een straalkacheltje te plaatsen onder de 
tafel waarop je sjoelbak staat. Of iets verzinnen 
dat te maken heeft met verwarming in de bakbo-
dem zelf. Dat alles is gedoemd te mislukken. Het 
werkt immers van geen kanten. Het enige dat gaat 
‘werken’ is het hout. Dat trekt namelijk helemaal 
krom. Het gaat in de lengte of in de breedte be-
grijpt u? En dan wordt sjoelen een gokspel en daar 
hebben mijn ouders mij altijd voor gewaarschuwd. 
Een sjoelbak van ander materiaal dan van hout 
is ook weer niet de bedoeling, want dat haalt de 
warmte er weer uit, begrijpt u?’ Wat zou u denken 
van een marmeren sjoelbak? Komt niet echt lek-
ker over; wel fris zou je denken.’ 

‘Wij sjoelsters houden van dat warme. En dat kan 
alleen met een bak van onvervalst beukenhout. 
Hout dat langzaam zijn weg heeft gebaand naar 
boven toe, daar worden de mooiste bakken van 
gemaakt. Ikzelf ben ook iemand die langzaam in 
de competitie is komen bovendrijven. En dan kan 
je het een tijdje volhouden.’

‘Vergeet overigens mijn collegaatjes niet. Ze heb-
ben niet allemaal elke dag evenveel geluk. Ik 
evenmin. Dat komt namelijk onverwachts weet u. 
Het komt erop aan om dat vast te houden. Het is 
geen kwestie van vormbehoud. Het is een kwestie 
van geluk. Geluk wordt een kwestie wanneer je 
erover gaat praten. Dat moet je vooral niet doen. 
Gewoon in stilte bij die sjoelbak staan, ietsje voor-
over buigen en los uit het polsje de schijven het 
werk laten doen.’

Ik keek om me heen. Het was ijzig stil in de zaal. 
Er waren tien bakken aanwezig. Die ijzige stilte 
was natuurlijk figuurlijk. De sfeer was warm en 
geborgen. Je voelde je opgenomen in het selecte 
gezelschap van diegenen die het sjoelspel echt 
serieus namen en ervoor gingen. De ramen waren 
gecondenseerd door de inspanning van iedereen, 
want iedereen wilde graag zo hoog mogelijk ein-
digen. Leni had haar getuigenis gegeven echter 
over ‘haar’ sport. Zij had mij alles uitgelegd. Verder 
commentaar overbodig.

Tekst en foto: Vincent Beijk



nov 2017advertenties

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

MEER INFORMATIE EN OPENINGSTIJDEN PER WINKEL OP 
CENTRUMNIJMEGEN.NL

SHOPPEN OP ZONDAG
IN

CENTRUM

NIJMEGEN



31
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 ondernemers 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-Marikenpagina. Daarnaast nodigen wij u uit voor onze jaar-
lijkse Vrienden-van-Marikenborrel.

Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt 6x per jaar en wordt huis-
aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de biblio-
theek en diverse supermarkten en horecagelegenheden (zie bladzijde 2).

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

 

    

L&S BED- EN INTERIERMODE
E-mail: info@l-en-s-bedmode.nl
www.l-en-s-bedmode.nl

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



streetfood Foto’s: gerie sandmann
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