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Parkdwarsstraat

DE STRAAT VAN DE WEEK
Parkdwarsstraat
De Parkdwarsstraat kennen we sinds het einde van de negentiende eeuw en loopt vanaf de Parkweg met een flauwe knik naar
Doddendaal. Tijdens het bombardement in februari 1944 werd de
straat zwaar getroffen. Op de kaalgevallen plek bouwde woningbouwvereniging Nijmegen eind jaren vijftig een bejaardentehuis
als een van de wapens om de ontstane woningnood na de Tweede
Wereldoorlog te bestrijden: Huize Doddendaal. In de jaren tachtig
was het complex hopeloos verouderd en stond het op de nominatie om gesloten te worden. Om dit te voorkomen werd er grondig
verbouwd en kreeg het centrum in 1986 de naam Huize NieuwDoddendaal. Het was het enige zorgcentrum voor senioren in de
Nijmeegse binnenstad. In 2013 werd duidelijk dat het woonzorgcentrum niet meer voldeed aan de eisen om in de toekomst kwetsbare ouderen met veel zorg- en verpleegeisen een plek te kunnen
bieden. Nu zit er sinds april 2017 in het door Portaal opnieuw
gerenoveerde complex een nieuwe woonvorm: Wonen met Perspectief, en biedt het tijdelijk woonruimte aan cliënten van Pluryn en
de RIBW.

Hofje

Aan de andere kant van de Parkdwarsstraat staan achttien woningen,
die vroeger deel uitmaakten van het hele complex maar nu een apart
hofje vormen. Het zijn de huisnummers 17 tot en met 53. Mariken
sprak met vier bewoners van dit hofje: Gera en Ad, die beiden een
hoekhuis tegenover elkaar bewonen, en Henk en Coen, buren van
elkaar en van Gera.
4

We zitten bij Gera van Dartel in de knusse huiskamer. ‘Ik kom oorspronkelijk uit Den Bosch’, vertelt Gera, ‘maar liep in een discotheek
daar tegen een Nijmegenaar aan. We kregen een relatie en trouwden in
1976. We woonden eerst in Dukenburg, later in Lindenholt en, voordat
ik vorig jaar hier terechtkwam, had ik een huis in de Begijnenstraat.
Ik woonde al vrij snel zelfstandig, want het huwelijk hield niet lang
stand. Ik heb heel lang bij de NMB, later de ING-bank gewerkt.’

Ad en Coen

Ook Ad Knipping woont pas één jaar aan het hofje. Ad is 61 jaar en
geboren in de Smidsstraat. ‘Ik woonde hiervoor 35 jaar met mijn
gezin in de Zwaluwstraat in het Waterkwartier, waar vroeger de veiling stond. Werken deed ik op het distributiecentrum van Te Winkel
en Oomes. Toen de kinderen de deur uit waren en ik alleen kwam te
staan, ben ik hiernaartoe verhuisd. Het zijn kleine huisjes, maar groot
genoeg voor één persoon.’
Coen Xanten (69 jaar) groeide op aan de Van Peltlaan. ‘Ik werkte in
de textiel bij Strijbos in Cuijk en de laatste vijftien jaar in de horeca
bij Boerman’s Zalencentrum. Nu doe ik nog vrijwilligerswerk voor
de Katholieke Bond voor Ouderen. Nee, getrouwd ben ik nooit en ik
woon nu twaalf jaar hier.’

Henk

Henk Peters is de nestor en de meest praatgrage van het gezelschap.
Henk: ‘Ik ben in april 1940 geboren aan de Vijfringengas. Mijn opa
had daar op de hoek een café en runde in die tijd ook Café Juliana
aan de Schependomlaan in Hees. Mijn eerste herinneringen zijn het
bombardement in 1944. Ik groeide op in Bottendaal in de Van Goorstraat. Daar had mijn vader een slagerij. Wanneer ik niet op school
zat, moest ik altijd meehelpen bestellingen rondbrengen of staven ijs

ophalen, omdat er in de zomer geen koeling was. Dat moest op de
fiets en was gevaarlijk met die tramrails overal. Je ging snel onderuit.
In 1964 ben ik het huis uitgegaan. Ik had me aangesloten bij Jehova’s
Getuigen en dat viel in het streng katholieke gezin bij ons thuis niet in
goede aarde.’ Tot 1981 werkte Henk bij verschillende slagerijen, maar
hij wilde een onafhankelijker beroep en werd marktkoopman. Hij staat
met zijn handel in Ressen, Cuijk, en in Nijmegen vond hij een plek op
de Lusemert. Daar stond hij elke maandagochtend 35 jaar lang onder
de toren en de laatste jaren op de Grote Markt bij de antieke lantaarn.
‘Ik heb gewoond in de Symfoniestraat in Neerbosch, de Piet Heinstraat, ook nog kort in Tiel, Zaltbommel en Wyler’, gaat Henk verder,
‘maar dan miste ik Nijmegen en ik kwam telkens weer terug. Nu woon
ik zeven jaar hier.’

Portaal

De huur van de huisjes varieert van 315 tot 443 euro. Dat laatste
bedrag moet Gera neertellen; ze heeft met een klein schuurtje en met
een kamer extra een woonoppervlakte van zo’n 40 vierkante meter. De
anderen moeten het met 32 vierkante meter doen. Ad: ‘Toen ik hier introk kreeg ik een nieuwe badkamer, maar het lijkt of Portaal wel enige
willekeur toepast.’ ‘Want dat geluk had ik niet’, gaat Gera verder. ‘De
douche en wc stonken ontzettend. De urinelucht leek overal ingetrokken. De opzichter van Portaal vond het echter wel meevallen. Daarom
heb ik zelf een nieuw vloertje moeten leggen en alles opnieuw laten
betegelen.’ Coen heeft ook een douche waarvan je denkt dat er sinds
de jaren vijftig niks meer aan gedaan is. ‘Het voldoet niet aan de
eisen die je er in 2018 aan zou mogen stellen.’ Ad: ‘Na de bouwvak
gaat Portaal wel het hang- en sluitwerk vernieuwen en gaan ze ook
schilderen.’

Criminaliteit

Gera: ‘Ik ben voor niemand bang en ik voel me hartstikke veilig
hier.’ Daar zijn de anderen het mee eens. Coen: ‘Inbraken zijn hier de
laatste jaren niet geweest. De dealers die er vroeger rondhingen, zie
je ook niet meer. Er was ook een dealeradres in de buurt, de politie
wist ervan, maar noemenswaardige overlast heeft het nooit gegeven.’
Henk: ‘Ik kwam ’s nachts wel eens om 1 uur thuis en dan werd er nog

op straat gehandeld, maar op
de Bloemerstraat onder die
doorgang is het veel erger.
Doordat er in het Kronenburgerpark veel camera’s hangen,
is het daar ook veel minder
geworden.’ De bewoners zien
het als een onvermijdelijk
gegeven, wanneer je in de
binnenstad woont. Ze kunnen zich meer ergeren aan de
bezoekers van het centrum die
hier even hun auto parkeren als
ze boodschappen gaan doen.
Ad: ‘Het is hier alleen voor
Henk op de markt
vergunninghouders, maar dat
staat om te beginnen heel slecht aangegeven. Als je het niet weet, zie
je het niet. Daarnaast wordt er niet gehandhaafd, met als gevolg dat
soms bewoners hun eigen auto niet meer kwijt kunnen. De gemeente
zou hier veel geld kunnen verdienen wanneer ze de foutparkeerders
aan zouden pakken.’

Burendag

De bewoners zitten veel en graag buiten. Voor het huis of achter in de
tuin. Ze kennen de meeste bewoners, al is er de laatste tijd wel veel
verloop. Ad: ‘Er zijn veel ouderen overleden. Daar komen vooral
jongeren voor terug. Soms in een begeleid wonen traject.’ Gera:
‘We doen weinig samen. Vorig jaar was er wel koffie en koek op de
Burendag. Er is toen ook geopperd om bij het grasveldje hiervoor een
bankje neer te zetten, maar dat leek ons niet zo verstandig. Het zou
hangjongeren aan kunnen trekken. Ze mogen bij dat gazon ook wel
een bord neerzetten, dat je daar je hond niet mag uitlaten. Er liggen
vaak drollen.’ ‘Of andere rotzooi’, gaat Ad verder. ‘Er zijn mensen die
op vrijdag hun afvalzakken al buiten zetten, terwijl ze op dinsdag pas
opgehaald worden. Die zakken scheuren of waaien weg.’ Coen: ‘Mensen gooien veel eetbaars weg. Dat trekt weer ratten aan, die zie ik hier
wel eens de straat oversteken.’

Ik hou van de oude stad

Volgens Henk is de bouwstijl van de Bossche School. Typisch voor de
jaren vijftig, maar ook gehorig. Hij is blij dat hij een ouder persoon
boven zich heeft wonen, die zijn rustiger. Henk is ook het vaakst van
huis. Staat hij niet op de markt dan gaat hij met de Wachttoren en
Ontwaakt de deuren langs of hij verricht sociaal werk. Ondanks de
kritiek wil niemand nog ooit verhuizen, alleen nog één keer tussen de
bekende zes plankjes. Ze hebben bewust voor de binnenstad gekozen,
overal lekker dichtbij. Henk: ‘Ik ben in een mum op de Lusemert met
mijn spulletjes. Ik presenteer mijn handel nog steeds zoals het moet.
Gesorteerd op prijs. Ik zing er ook graag een liedje bij, dat is leuk voor
de toeristen.’ En Henk zet meteen zijn keel op, waarbij Ad hem bijvalt:
‘Ik hou van de ouwe stad, zo as-t-ie vroeger was,
De Vleeshouwerstraat, de Munt en de Ottengas,
De Steenstraat, de Brakke, Profoost en de Lange Baan,
En ik heb wel duizend keren, daar aan de Waal gestaan,
Aan de Waal gestaan.’
Van links naar rechts: Coen, Henk Gera en Ad

Tekst: Michiel van de Loo

Foto’s: Gerie Sandmann
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Opgroeien in
Nijmegen-Centrum

Maak kennis met Finn-Marie Evers
Waar ben je geboren?
Finn-Marie: Gewoon thuis. Dit is mijn ouderlijk
huis en dus woon ik al mijn hele leven aan de
Nonnenstraat 75.

Hoe vind je het om te wonen in NijmegenCentrum?
Finn-Marie: Aan de ene kant vind ik het heel
erg fijn omdat je echt dichtbij alles zit: winkels,
speeltuintje aan de Nonnenplaats, de Waal, de
bussen. Je woont als het ware in het midden van
de stad. Van daaruit kun je overal naartoe… naar
je vriendinnen… naar mijn school… naar mijn
sport. Aan de andere kant mis ik vlak bij huis de
frisse buitenlucht en de natuur. Gelukkig heb ik een
vriend in de wijk Schependom wonen, vlak bij de
Ooijpolder. Ik fiets daar vaak heen, ook alleen. Je
bent snel in de natuur als je dat wilt.

Met wie woon je huis?
Finn-Marie: In dit huis woon ik samen met mijn
moeder Simone, zusje Elien van 3 jaar en de
kater Willem met de poes Nina. Mijn vader Bas
woont in Cuijk met zijn vriendin. Daar heb ik pas
geleden een zusje gekregen. Zij heet Mia.

Finn-Marie
In Mariken 1 van 2018 heeft de oplettende lezer in het verslag van de puzzeltocht een passage kunnen lezen dat er in het groepje van de fotograaf en ondergetekende twee kinderen aanwezig waren.
Met één van hen zijn we gaan kennismaken, omdat haar enthousiasme zelf eens te kunnen staan in
Mariken zo aanstekelijk was, dat wij dit niet konden weigeren.
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Op welke school zit je?
Finn-Marie: Ik zit op de Meander. Dat is de
vrije school aan de Celebesstraat. Het is
een hele fijne school waar nog ruimte is voor
andere vakken dan alleen taal en rekenen. Wij
hebben handwerkles waarin we leren breien,
naaien, boekbinden. Trots laat Finn-Marie
haar zelfgemaakte schort zien. Ook leren
wij vormtekenen. Dat is een onderdeel van
meetkunde. In de ochtend is er ruimte om te
zingen en muziek te maken. Iedereen heeft een
blokfluit waarop je leert spelen. Er is in de klas
één leerling die het van nature echt heel goed
kan. We spelen buiten ook vaak met de bal. Op
deze school zijn vier meesters en nog een aparte
meester voor gym en voor handwerken een
aparte juf. Het is heel fijn dat er veel meesters
zijn op school. Na deze school weet ik nog niet
precies waar ik in de vervolgopleiding heen ga.
Ik wil eerst de kijkdagen nog verder bezoeken.

De school die het beste aansluit bij de vrije
school is het Karel de Grote College in de
Prins Bernhardstraat, maar het gymnasium
lijkt me ook wel wat. We zullen het zien…
	 Heb je ook hobby’s?
Finn-Marie: Ik vind tekenen echt heel
erg leuk. Verder klim ik bij Grip, die bij de
klimwand oefenen in Dukenburg en heb ik
tot en met de oranje band op judo gezeten
bij Tomoda. De basisbeginselen en meer ken
ik dus wel bij judo. Ik hou ook van zwemmen
en ga dan meestal naar zwembad West en
in de zomer naar de nevengeul. Vooral de
nevengeul is heel erg fijn. Dan gaan we met
vriendinnen en nemen dan picknickspullen
mee in een bakje: rauwkostspulletjes.
	 Heb je ook een hartsvriendin?
Finn-Marie: Ja, Suzanne uit Lent. Zij zit ook
bij mij in de klas en gaat waarschijnlijk naar
het Karel de Grote College. Ook al maak
ik een andere keuze, we zullen elkaar toch
blijven zien. Ik deel alles met haar, behalve
geheimpjes van anderen. Ik had eerst ook
een goede vriend Ward, maar die zie ik
nauwelijks meer.
	 Waar word je heel blij van?
Finn-Marie: Als mamma mij onverwachts uit
school haalt en zegt: kom, we gaan dit of dat
doen, bijvoorbeeld kleren kopen of ergens
op visite of lekker naar buiten. Dat vind ik
heerlijk. Ik ben fan van Harry-Potterfilms
en -boeken en dan met name van de figuur
Ginny Wemel. Alle boeken heb ik gelezen,
behalve het laatste deel omdat ik niet wil dat
het afgelopen is. Ik ga met mijn vader de
Harry-Potter-Londentour maken en verheug
mij daar enorm op.
	 Wat is je favoriete vakantieland?
Finn-Marie: Vlieland is prachtig, maar
Frankrijk is ook echt heel erg mooi. Ooit wil
ik een keer naar Hawaï. Met papa ben ik een
aantal keren op vakantie geweest en met
mama ga ik elk jaar. Het is dan kamperen of
in een vakantiehuisje.

	 Als je veel geld had,
wat zou je daarmee willen doen?
Finn-Marie: Ik zou een atelier kopen als
modeontwerper met mooie kleren van allerlei
bekende ontwerpers. Natuurlijk zou ik mijn
Qader Shafiq
droom realiseren om naar Hawaï te gaan,
maar ik zou ook geld uitdelen aan de armen.
Ook denk ik dat ik een villa zou kopen met
een zwembad.
	 Wat is je lievelingseten?
Finn-Marie: Sushi en gourmetten met
stokbrood, sausjes en stukjes vlees en vis.
Het is gewoon leuk om met die pannetjes
bezig te zijn en gezellig.
	 Wat wil je later worden?
Finn-Marie: Ik wil modeontwerpster worden en
hoop dat dit mij gaat lukken. In Arnhem is de
modevakschool, waar ik dan heen kan. Als het
niet lukt, wil ik graag fysiotherapeut worden.
Dat is totaal iets anders hè, lacht ze guitig.
	 Wat is je grootste droom?
Finn-Marie: Geen oorlog meer in alle landen.
Het is oneerlijk verdeeld op de wereld. Voor
iedereen die het nu nog niet zo goed heeft,
moet het zo worden dat iedereen het gelijk
heeft. Er zijn heel veel mensen die dit ook
allemaal vinden, volgens Finn-Marie. Als die
nu allemaal bij elkaar dat vinden, dan moeten
we het toch voor elkaar kunnen krijgen.

Het ontroert steeds weer dat onze jongste
generaties zich zorgen maken over de toekomst
van onze wereld en zich bekommeren om
mensen die het niet zo goed hebben. Er
is nog een gesprek met Finn-Marie over
kringgesprekken op school aangaande ruzies,
oorlog, vrede, discriminatie, pesten et cetera.
Ook vriendinnen kunnen volgens haar goed
ruzie maken, maar uiteindelijk moet je het weer
bijleggen. ‘We zijn allemaal hetzelfde, maar ook
uniek’, zijn haar laatste woorden.
We nemen afscheid. Deze laatste zin blijft die
dag nog wel even hangen in onze hoofden.
Tekst: Anneke Arzbach

William Nijland

De winter is voorbij
Al jaren wordt gesproken over aso-woningen,
klikohuizen, containerwoningen of skaeve huse.
Eigenlijk zoeken we als Nijmegenaren een plaats
voor onze paradijsvogels, meestal verward, maar
ook gehard door de straat. Ze leven buiten en
slapen in een tent, een bouwval, een hoekje.
Vaak niemand tot last en altijd in zichzelf gekeerd. Zorg, nee dat willen ze niet.
Dat de ratten het vet uit de waxinelichtjes vreten
is niet zo erg, wel dat de beesten de nachtrust
verstoren. Dat men vies en vuil wordt en ziek
is, men geen geld heeft, hoort bij het leven. Ze
waren er en zullen er straks ook nog wel zijn. De
maatschappij heeft geen oplossing. Niemand wil
‘het’ in de achtertuin.
Deze winter heeft de wethouder een paar caravans laten plaatsen. Die zijn nu weer opgeruimd.
Hebben we nu drie mensen gered van bevroren
ledematen of erger? Hebben ze de buren geërgerd? Heeft de zorg een ingang gevonden?
Ik heb daar nog geen antwoorden op, maar de
mensen die ondanks alle persoonlijke weerstand
toch gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid misschien wel. Ik ken ze alle drie. Hun leven
is gelopen zoals het is gegaan.
Februari was een koude maand. Nu schijnt de
zon en die schijnt gelukkig voor ons allemaal.
Moet je dan de bedelaars in het centrum geld geven? Vaak denk ik van niet. De praktijk leert dat
het opgaat aan drank en of drugs, uitzonderingen
daargelaten. Het levert ruzie op over schulden,
over drugs. De dealer die pusht. Dronkenschap.
Gelukkig zijn er instellingen in Nijmegen waar u
ook support aan kunt bieden. Eten op straat of
ergens binnen, kleding, kopjes koffie, een tosti.
Doen!
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl
Twitter: @wijkagt_william

Foto: Gerie Sandman
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OP DE SINT STEVEN…
Franz van Vlaanderen staat ons al in de
kerk op te wachten als Marikens fotograaf
Gerie samen met ondergetekende en zoon
Brian hem toch enigszins gespannen begroeten, benieuwd naar wat er komen gaat.
Op uitnodiging gaan we namelijk een kijkje
nemen op het dak van de Stevenskerk, niet
bepaald een plekje waar je met hoogtevrees
gaat lopen kuieren.
Franz wil ons een aantal bijzondere dingen laten zien op de zolders, boven de gewelven van
de kerk. In de kerk stappen we door een deurtje aan de westkant, waar we in een trappenhuis met 61 treden naar boven komen. Daar
aangekomen staan we plotsklaps in de goot
van de kerk. Onze ogen moeten even wennen aan het licht, maar dan kunnen we tussen
de daken door een blik werpen op de Grote
Markt. We vragen ons af of de terrasbezoekers
ons ook kunnen zien trippelen door de goten.
We maken een rondgang en stappen via de
dakkapellen van de ene zolder op de andere,
zodat we kunnen zien wat er na het bombardement allemaal is veranderd aan de gewelven.

BOMBARDEMENT

Franz kan boeiend vertellen over die geschiedenis. Bij het bombardement van 22 februari
1944 werd namelijk het bovenstuk van de toren vernield. Door de enorme krachten die bij
het bombardement vrijkwamen, werd het dak
van de kerk opgelicht, maar bleef die gelukkig
wel op zijn plaats. Om dit in de toekomst te
voorkomen werd bij de restauratie tussen de
pilaren een betonnen steunbalk aangebracht.
Deze steunbalk is in het koor versierd met een
band met afbeeldingen van de twaalf apostelen en andere thema’s. Over de kapellen heen
is ook een betonnen versteviging aangebracht,
die je vanaf de zolders duidelijk kunt waarnemen. Een uitgelezen kans om dit allemaal eens
met eigen ogen te zien. Rondleidingen op die
plek zijn niet mogelijk, omdat de goten niet
bestand zijn tegen grote groepen. Het kan sowieso niet met nat weer en het is veel te gevaarlijk. Bovendien moet je een beetje kunnen
klimmen en met één klim een afstand van een
meter kunnen overbruggen.

Anneke, Brian en Franz op het dak

lichtbeuk, die er nooit is gekomen in de kerk.
Vanaf 1273 is er gebouwd aan de Sint Steven,
die tot 1565 almaar vergroot werd tot de huidige staat. Om aan te geven dat de lichtbeuk
nooit is gerealiseerd, heeft men de middenbeuk na de oorlog niet van gewelven voorzien,

CATACOMBEN

LICHTBEUK

Franz geeft uitleg op de zolders over de oorspronkelijke bedoeling van de bouw van een
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maar van een houten tongewelf. Omdat het
schip nu even hoog is als de zijbeuken is de
Stevenskerk een hallenkerk. Wat we op de zolders duidelijk kunnen zien is dat met de oorspronkelijke bouw al rekening werd gehouden
om de kerk in het midden hoger te maken. Er
zijn aanhechtingpunten gerealiseerd, die alleen daar zichtbaar zijn. Bovendien zijn er in
vaktaal niet alleen rechte tanden te zien maar
ook ronde aanhechtingspunten. Deze laatste
zijn volgens Franz uniek.

Zicht op de Grote Markt

Weer op de begane grond aangekomen krijgen
we nog uitvoerig uitleg over de catacomben
van de kerk en de tombe van de in 1469 overleden Catharina van Bourbon, hertogin van
Gelre. Op kosten van haar zoon Karel van

KOM KIJKEN IN
DE STEVENSKERK,
HET HART VAN
NIJMEGEN!
De Stevenskerk is een beeldbepalend icoon
van de stad: van welke kant je de stad ook
nadert, altijd duikt daar het imposante silhouet van de toren op. Voor bezoekers van
ver of voor inwoners van Nijmegen is het
bekend. Natuurlijk kent u het ook. Maar
heeft u ook de binnenkant van dit middeleeuwse gebouw in laatgotische stijl gezien?
Dan bent u zeker onder de indruk geraakt
van de schitterende kronen, het prachtige
houtsnijwerk aan de zeventiende-eeuwse
kansel en banken, het imposante Königorgel. Maar er is, soms verborgen, nog zoveel
meer te zien. En ook hier geldt: je moet er
over horen om het echt te zien! Dus kom
op een zondagmiddag eens kijken en laat
u door een gids van de Stevenskring verrassen.
ZONDAGMIDDAGRONDLEIDINGEN

• 13 mei: Katholieke sporen in een protestantse kerk • 20 mei: Van preekstoel tot
prinsenbank • 10 juni: Rondje om de Stevenskerk • 1 juli: Van preekstoel tot prinsenbank • 22 juli: Van een grafmonument,
een familieruzie en de duivel • 29 juli:
Begraven in de Stevenskerk • 5 augustus:
Rondje om de Stevenskerk • 12 augustus:
Bouwgeschiedenis van de Stevenskerk • 19
augustus: Begraven in de Stevenskerk • 2
september: De orgels in de Stevenskerk •
23 september: Katholieke sporen in de Stevenskerk • 30 september: Van preekstoel tot
prinsenbank • 14 oktober: Van een grafmonument, een familieruzie en de duivel • 21
oktober: Katholieke sporen in de Stevenskerk • 28 oktober: De restauratie van de
Stevenskerk.

Uitzicht op Commanderie van St. Jan en Waalbrug

Gelre is een grafmonument opgericht dat vandaag de dag nog te bezichtigen is. Ook zijn er
in de kelders vele niet gebruikte ornamenten
te bezichtigen, die ooit ontworpen, maar afgekeurd zijn.

NOOIT AF

Een monument als de Stevenskerk is nooit af.
De kerk is onlosmakelijk verbonden met Nijmegen en zijn rijke geschiedenis. Na de grondige restauratie van de toren staat de kerk er
weer prachtig bij. Maar er is altijd geld nodig
voor andere zaken, zoals de technische installaties van de kerk. De kerk wordt steeds intensiever gebruikt voor andere doeleinden dan
kerkbezoek. Er zijn tentoonstellingen, orgelconcerten, modeshows, bijeenkomsten et cetera. Dit vereist een vernieuwing van de licht- en
verwarmingsinstallaties met een duurzaam karakter. Er ligt al een ledverlichtingsplan klaar
dat past bij de monumentale architectuur. De
Stichting Stevenskerk is dus weer druk bezig
om gelden te werven, zodat in dit jaar van Nijmegen als groene hoofdstad van Europa, ook
de Sint Steven op een duurzame wijze in het
licht gezet kan worden.

Franz van Vlaanderen

De rondleiding duurt van 14.00 tot 15.00
uur en u kunt er gratis aan meedoen. En als
u er dan van overtuigd bent dat dit mooiste
monument van Nijmegen niet verloren mag
gaan, kunt u in het offerblok bij de uitgang
een vrijwillige bijdrage storten, zodat dit
monument kan blijven voortbestaan.

Ga deze zomer vooral weer eens kijken bij de
vele evenementen die er georganiseerd worden. Het programma vindt u op de site.

www.stevenskerk.nl/bezoeken/zondagmiddagrondleiding/

Tekst: Anneke Arzbach

Tekst: Annelies Kockelkoren, PR Stevenskring

Foto’s: Gerie Sandmann
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MARIKEN EN DE NIJMEEGSE MARKT
lakenhal). Zij hadden zich rond 1420 samen
met andere gilden en broederschappen in één
overkoepelend orgaan verenigd, het Sinter
Claesgilde. Dit machtige schippersgilde,
dat een gasthuis onderaan de Grotestraat
tegenover de Steenstraat had, kreeg steeds
meer invloed in het stadsbestuur. Het
kramersgilde, dat hier een onderdeel van
was, bood bescherming aan de leden van
het ambacht, maar een overtreding van de
regels werd streng bestraft, met een boete
van één pond peper. Letterlijk een peperdure
boete dus. Hoe kostbaar peper in die tijd
was, blijkt wel uit de traditie van de Raad
om jaarlijks een ruiter op pad te sturen, die
het stadsbestuur van Luik als relatiegeschenk
een paar met peper gevulde handschoenen
aanbood, om de vriendschapsband tussen de
beide steden te bevestigen.

Reglement

Het Marikenbeeld en burgemeester Thom de Graaf op de Grote Markt tijdens het festival
Gebroeders van Limburg in augustus 2009

Heel lang geleden, eeuwen voordat Hein
Graat op de Grote Markt zijn vis verkocht en
zijn dochters Wilma en Liesbeth de handel
van hun vader overnamen, was de Nijmeegse
markt al een plek van handel en vermaak. In
het middeleeuwse mirakelspel Mariken van
Nieumeghen sprak oom Gijsbrecht tot zijn
nichtje: ‘Ghi moet nae Nimmeghen nemen
u vertreck, om ons provande te halen. Wi
hebbens ghebreck, van keersen, van olie in
die lampe te doene. Van azine, van soute
ende van enzoene, ende van solverpriemen,
soe ghi selve ontcnoopt. Daer zijn acht
stuvers. Gaet henen, coopt te Nimmeghen
van dies wi hebben breke. Tesser nu juist
merctdach vander weke.’ Vrij vertaald: ‘Je
moet naar Nijmegen gaan om boodschappen
te doen, want we komen kaarsen tekort en
olie voor onze lampen. Azijn, zout, uien en
zwavelstokjes, zoals je zelf al opmerkte.
Hier zijn acht stuivers. Ga heen en koop in
Nijmegen wat we nodig hebben. Het is er
juist wekelijkse marktdag.’
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In het Nijmeegse stadsarchief is een boekje
in een gotisch handschrift uit omstreeks 1454
bewaard gebleven, waarin een reglement
voor de Nijmeegse marktkooplieden is
opgesteld. Cremeren aengaende staat op de
kaft en het boekje ademt de tijdsgeest van de
late middeleeuwen, toen de vertelling over
Mariken van Nieumeghen werd geschreven.
Gilden, ambachten en broederschappen
bepaalden toen het sociaal-economische
klimaat en kerk en maatschappij waren
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
stad kende toen naast de gebruikelijke
weekmarkten op maandag en donderdag,
een jaarmarkt op meiavond, die op de laatste
dag van april begon, en een jaarmarkt op
29 september met St. Michaël, die het
begin van de Nijmeegse kermis inluidde.
Op de avond voordat de markt begon,
werden eerst de varkens verjaagd, zodat
de handel de volgende dag ongehinderd
kon plaatsvinden. De kramers hadden hun
vaste standplaats voor het gewandhuis (de

Volgens het reglement voor de kooplieden
uit 1454 mocht niemand meer dan één
plaats innemen op kermissen, jaarmarkten
en weekmarkten, op een boete van een pond
peper. Ook mocht niemand voor vespertijd
loten of een plaats innemen. De kraam moest
naar behoren worden ingericht en men moest
er zelf in gaan staan. Verder mocht men geen
handel drijven op Mariadagen, zondagen of
aposteldagen. Wanneer er een lid van het
ambt gestorven was, werden er negen kaarsen
en een baar- of doodskleed met toebehoren
verstrekt. Bij het overlijden van een kind of
bode van het ambt kreeg men vier kaarsen
bij het doodskleed. Bij de uitvaart moest er
uit ieder huis van een ambtsbroeder iemand
aanwezig zijn en men mocht dan zonder
verlof van de gildemeesters geen zaken doen.
Tijdens de jaarlijkse Maria-omdracht moesten
de afwezige broeders een Vlaamse Nobel
afstaan ten behoeve van de kaarsen die door
het gilde werden meegedragen. Elke kramer
uit de stad moest zich bij de kaarsen melden
en daar tot het einde van de omdracht blijven.
Wie niet kwam opdagen moest aan het
Sinterklaasgilde een pond peper betalen en
wie niet thuis bleek een oude Vlaamse munt.
Wanneer iemand tot meester werd verkozen,
dan mocht hij dit niet weigeren.

De middeleeuwse dansgroep Triomphe Et Enchantement op de Grote Markt

Deed hij dit tóch, dan moest hij voor elke
weigering twee pond peper betalen. Het
ontsloeg hem bovendien niet van de plicht
om alsnog meester te worden.

Privileges

Voordelen waren er natuurlijk óók. Wanneer
de meesters samen in het gewandhuis aten,
dan hoefden zij hiervoor niets te betalen.
Uit één van de regels blijkt dat het gilde een
machtige monopoliepositie in de stad had
bereikt. Iedere burger of ingezetene die aan
vensters of luiken kruit woog of aan zijn
huis kruidenierswaren verkocht, was aan de
meesters van het ambt verplicht twee oude
schilden te betalen en twee pond was af te
staan ten behoeve van de Sinterklaasmeesters.

Bovendien moest elke meester dan zijn fles
krijgen en elke bode zijn mengel (0,7 liter)
wijn. Kassa dus voor de gildemeesters! De
handel moest ook eerlijk zijn. Zo mocht men
geen handel drijven met vijanden van Gelre
of de stad Nijmegen en moest men zich van
geroofd goed afzijdig houden.

Kwaliteit

Er werd goed op de kwaliteit gelet.
Wanneer een medebroeder zich niet aan de
voorschriften hield, dan moest hij drie oude
schilden betalen en mocht hij zijn ambacht
een jaar lang niet in de stad uitoefenen. Wie
zich hiertegen verzette of ongehoorzaam
was, werd door de meesters en gezellen uit
het ambt gezet. Niemand mocht dan samen

met hem eten of drinken, handelen of lenen,
of borg voor hem staan. Gildeleden mochten
ook geen kovel (muts met zilveren plaatjes
voor speciale gelegenheden) met hem dragen
of hem gezelschap houden, op een boete
van een oude schild. Verder is in de tekst de
vereiste kwaliteit nog eens extra genoemd.
Niemand zal specerijen of kruiden verkopen,
anders dan van goede kwaliteit, van goed
koopmansgoed en zonder bedrog. Bij
overtreding zal men beboet worden met drie
oude schilden; de helft hiervan zal ten goede
komen aan het Sinterklaasgilde, de andere
helft komt ten gunste van de stad.

Tekst en foto’s: Henny Fransen
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MEIMAAND 2018: DE STAD ADEMT MARIKEN
De Marikenweek is voor de derde keer in en
rond de Mariënburgkapel oftewel het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis. Dit is de thuis- en
uitvalsbasis van Mariken. De Marikenweek
opent met een Ommegang in de morgenstond
op zondag 27 mei, hopelijk met burgemeester
Bruls. Niks geen luidruchtig spektakel, maar
sereniteit, bezinning, mindfullness. Tijd en
rust om het verhaal van Mariken van Nieumeghen, vijf eeuwen oud met thema’s relevant
voor onze tijd, te laten binnenkomen. ’s Middags gaan vrouwen los in de Marikenloop en
zijn Marikens present At the park. Marjolein
Pieks: ‘Prachtig toch al die vrouwenkracht om
de week mee te starten? Mariken verbindt de
stad, haar mensen met een veelheid aan activiteiten.’ ’s Avonds kunnen we in het donker
Mariken tot ons nemen in filmtheater LUX.

Marikenmaandactiviteiten mei 2018

Marikens kijken vanuit de Hema

De M is in de maand: mei. Mariken is present op veel plekken in Nijmegen. Al langere tijd is ze in de Hema, maar in mei op
veel plekken in de binnenstad. In etalages
in de Marikenstraat en Moenenstraat brengen kunstenaars kunst gerelateerd aan het
verhaal van Mariken dichter bij de mens.
De Marikenweek van 27 mei tot en met 3 juni,
kernactiviteit in het Marikenjaar, ademt geheel en al Mariken van Nieumeghen in woord,
beeld en geluid. Samenkomst van alle 54 Nijmeegse vrouwen met de naam Mariken? Zelf
deel uitmaken van de Marikenweek? Lees
over de Marikenmaand en -week in dit artikel.

Bewoners eerste rang

Bewoners in de binnenstad van Nijmegen en
de Benedenstad zitten vaak eerste rang wanneer het evenementen betreft in centrum Nijmegen. Met alle lusten en lasten ervan. In de
maand mei vol met activiteiten rond Mariken
tetteren deze niet over straten en pleinen, maar
het betreft intieme voorstellingen, vertellingen, rondleidingen en presentaties in velerlei
vormen.
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Kom dat zien, horen, luisteren... beleef Mariken van Nieumeghen met veel activiteiten in
mei 2018 met onder andere: Mariken Kunst
Expo vanaf begin mei tot en met 3 juni. Ruim
twintig beeldend kunstenaars omarmen Mariken en zetten letterlijk kunst in de etalage
en vitrines. Ze brengen kunst, geïnspireerd
door Mariken of Moenen zo dichterbij het
publiek. Het betreft bestaand werk of het is
speciaal voor deze Mariken Expo gemaakt.
Bibliotheek Mariënburg is voorafgaand aan
de Marikenweek op verschillende zondagen
de plek om meer te horen over Mariken, met
onder andere lezingen door Jacques de Vroomen. Mariken is loslaten, nieuwsgierigheid,
kennis en rijkdom zoeken, genot en plezier,
bezinning, berouw en vergeving.

Marikenweek van 27 mei t/m 3 juni

In de Marikenweek zijn er elke dag activiteiten. Je kunt kijken naar film, theater en dans,
meedoen aan een van de dagelijkse stadswandelingen door Gilde Nijmegen of een bezoek
brengen aan het depot van het Nijmeegs Archief. Als je benieuwd bent naar de verschillende interpretaties van het Marikenverhaal, dan
kun je luisteren naar lezingen of vertellingen.
Zoals hierboven gemeld start de Marikenweek
met een Ommegang ’s ochtends vroeg van de
Valkhofkapel naar de Mariënburgkapel. De
Ommegang laat in poëzie, dans, theater, schilderijen en koorzang kernscènes uit het middel-

eeuwse mirakelspel Mariken van Nieumeghen
zien. De Ommegang voert vanaf de Valkhofkapel naar het eindpunt de Mariënburgkapel.
Hier wordt het wagenspel Masscheroen opgevoerd. Bewoners binnenstad eerste rang.
De Ommegang, een van oudsher religieus
evenement in de katholieke traditie, gaat in
mei 2018 in première als eigentijdse spirituele
beleving en kunstzinnig evenement binnen de
festiviteiten van het Marikenjaar. Zang ontbreekt niet onder andere door het koor Cantorum Karolus Magnus. De Ommegang staat
symbool voor de terugkeer van Mariken naar
Nijmegen, haar eigen hart dat rein en onschuldig klopt voor kunst, kennis en voor de liefde.

54 Marikens komen samen?

Wij zijn Mariken is benieuwd of het gaat lukken om samen te komen op 30 mei met alle
54 vrouwen in Nijmegen die de naam Mariken
dragen. De zoektocht naar Nijmeegse Mariken
is gestart door Wij zijn Nijmegen. Kijk voor
meer info of aanmelden op Ben of ken jij nog
een Mariken?

Even Mariken zijn in Marikenweek?

Wij zoeken vrouwen en meisjes die als Mariken het publiek tijdens de Marikenweek welkom heten in de Mariënburgkapel (Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis). De Gebroeders
van Limburg stellen onder andere hiervoor
een aantal Marikenjurken beschikbaar. Meld
je aan via: info@wijzijnmariken.nl onder vermelding in onderwerpregel ‘Even Mariken
zijn’. Vermeld in de mail verder jouw beschikbaarheid in de Marikenweek, telefoonnummer
en kledingmaat.
Mariken is alom aanwezig in mei in de binnenstad Nijmegen... Pak je kans om het verhaal van Mariken van Nieumeghen te beleven
en haar te ontmoeten.

Meer info Marikenactiviteiten

De site WijzijnMariken.nl is de bron voor info
over de Marikenactiviteiten waaronder de
Kunstroute (paginanaam Kunst Expo en de
Marikenweek). Info in andere media volgt.
Marikenmaand is mede mogelijk gemaakt door een inhoudelijke
en financiële bijdrage vanuit het programma Citymarketing van
de gemeente Nijmegen.
Tekst: MariannA Bakker m.m.v. Wij zijn Mariken
Foto: Gerie Sandmann

Vincentius Vereniging Nijmegen
Sinds de laatste economische crisis lijkt
het wel of liefdadigheid in de vorm van
hergebruik van goederen en aanbod van
diensten een nieuwe, duurzame vlucht genomen heeft. Winkeltjes, pop-up-activiteiten, de voedselbank, markten ten gunste
van een goed doel, inzamelingen, allemaal
mooie ontwikkelingen, die veel mensen
wat gelukkiger maken.
Dat de Vincentius Vereniging door de jaren
- zelfs eeuwen - heen een charitatieve instelling is die vandaag de dag nog volop functioneert, is iets om eens even bij stil te staan.

Historie

De naam van de vereniging is ontleend aan
de Franse, heiligverklaarde priester Vincentius a Paulo. Hij leefde in de zestiende eeuw.
Zijn geboorteplaats kreeg later de naam
Saint-Vincent-de-Paul. Zijn eigen levensgeschiedenis en het ontstaan van de internationale Vincentiusverenigingen zijn eenvoudig
online te vinden en anders zeker ook in
boeken over deze weldoener sinds zijn jongste kinderjaren. De internationale Vincentius
Vereniging werd in 1833 opgericht in Parijs
dankzij de jonge student Frédéric Ozanam.
De eerste Vincentiusconferentie in Nederland
werd in 1846 gehouden in Den Haag.
Dat de vereniging oorspronkelijk vooral klaarstond voor hulpbehoevende mensen met
een katholieke achtergrond is tegenwoordig
totaal weggevaagd. De vereniging is er voor
iedereen. Ieder mens telt is het motto van
de organisatie die met louter vrijwilligers als
maatschappelijke dienstverleners probeert de
situatie van mensen structureel te verbeteren.
Directe en persoonlijke hulp staan daarbij
centraal. Samenwerking is er met vrijwel alle
hulpverlenende instanties in de stad, terwijl
het mooie werk van de vereniging wordt ondersteund door sponsoren. Uiteraard is hulp
van meer vrijwilligers én sponsoren altijd hartelijk welkom.

Vincentius Nijmegen

In een aangenaam gesprek met Linda van
Aken, sinds drieënhalf jaar voorzitter van
de vereniging en Frits Jans, secretaris/penningmeester, werd met name gekeken naar
de projecten in Nijmegen. Dat het postadres
Horstacker 14-51 in Lindenholt is, heeft alles
te maken met het feit dat Linda en Frits in dit
stadsdeel wonen. Vandaaruit opereren ze in
de hele stad. In de vorm van projecten die
een enorme lijst opleveren, die hier en daar
in dit artikel iets nader omschreven worden.
Overigens werken in Lindenholt de Agnespa-

Van links naar rechts: Hette Morriën, Linda van Aken en Frits Jans

rochie en de Kerk van de Nazarener volop
mee met de Vincentius Vereniging. Ook is er
de Stichting Leergeld waar Vincentius mensen
kan aanmelden. Met het gezondheidscentrum
is een uitstekende samenwerking, evenals
met de gezondheidsmakelaar, fysiotherapeuten en diëtisten.

Vervolgens zijn er de projecten rugzakjes (basisschoolleerlingen krijgen vakantiespulletjes),
voedselmanden en -pakketten (ook met kerst),
het ANWB-fietsenplan met fietsen voor leerlingen middelbaar onderwijs, Soep-met-je-buren
en de lunch (ver)Haal-aan-tafel. Nog steeds is
dit slechts een greep uit alle activiteiten.

Waslijst

Gezellig

Een waslijst aan activiteiten klinkt enigszins
oneerbiedig, maar het geeft de omvang wel
duidelijk aan. Zo is er onder de flat Stroeten
in De Voorstenkamp (19-19) het 50-centwinkeltje De Voorstenpunt. Alles wat je ziet
Joe Augustino, Amerikaan, kwam onlangs
in Europa de kunst van maatschappelijke
dienstverlening van Sint Vincentius
afkijken… in Den Bosch en Nijmegen

kost slechts 50 cent. Het aanbod is zeer gevarieerd, alleen is er voor meubels te weinig
ruimte. Maar aan kleding, schoeisel, potten
en pannen, boeken en muziek, speelgoed,
glaswerk, leuke hebbedingetjes, is er keuze
te over. Alleen al voor de gezelligheid en een
praatje bij een kopje koffie is er een vaste
aanloop op dinsdag tot en met vrijdag van
13.00 tot 15.00 uur, eerste maandag van de
maand koopavond van 19.00 tot 21.00 uur.
De opbrengst van het winkeltje gaat naar de
projecten, zoals Eat & Meet. Een driegangenmenu voor 3,50 euro. Het streven is dit vaker
te organiseren. Deelnemen kan via aanmelden@eatenmeet.nl.

We zijn er nog niet. Andere ludieke acties
mogen niet ontbreken. Zo is er met regelmaat
een Ladies Night, waar dames zich gratis kunnen laten vertroetelen door kapster, nagelstyliste, schoonheidsspecialiste en masseuse.
Allemaal mogelijk dankzij gulle sponsors
en het winkelpotje. Voor beiderlei kunne en
uiteenlopende leeftijden is er De Lindenlijn,
waarbij mensen thuis worden opgehaald voor
een leuk uitje naar een tuincentrum, een duikschool, het eigen winkeltje of een grote wijksupermarkt, waar speciale kortingen worden
gehanteerd.

Sportief en nuttig

Het gemeentelijk sportcentrum en de eerder
genoemde gezondheidsmakelaar zijn bij
enkele projecten van Vincentius betrokken.
Fietsers met de Ring-Ring@ spannen zich
intussen in voor kweekkasjes met zaadjes
voor honderd gezinnen, waarmee onder begeleiding zelf groente en fruit gekweekt kunnen
worden.
Tekst: Theo Vermeer en Hette Morriën
Foto: Theo Vermeer
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Kronenburgerpark
De volière

Dit keer vallen de volière en haar bewoners de eer te beurt extra aandacht te krijgen. In korte tijd heeft zich namelijk een
ware metamorfose voorgedaan.
Een van onze vrijwilligers heeft de taak
op zich genomen zich speciaal in te zetten voor de volière. En dat is nu te zien!
Nadat het rieten dak vernieuwd was, was
nu de herinrichting van de buitenvolière
aan de beurt en daarna het aanschaffen
van nieuwe vogels. En die nieuwe vogeltjes zitten er inmiddels in hun prachtige
nieuwe vogeltuintje. Voor een deel ligt
daar nu gras. Er zijn veel struiken geplant, nieuwe zitstokken geplaatst, nestkastjes getimmerd.
Voor de liefhebbers: wat voor vogels zijn
er nu te zien?
Een koppeltje putters, rijstvogels, mexicaanse roodkopmussen, gouldamadines,
diamantvinkjes en diamantduifjes, zes
zebravinken, zes japanse meeuwtjes en
negen kanaries, waarvan één feloranje.
Bovendien zijn er nog jonkies op komst.
Een lust voor het oog! Vooral het koppeltje diamantduifjes (zie foto), dat elkaar
helemaal gevonden heeft en samen knus
op een stok zit.
De volière trekt nu veel aandacht van de
parkbezoekers: Nijmegenaren en toeristen. Het enthousiasme van onze volièreverzorger heeft intussen ook geleid
tot sponsoring van vogels en planten. In
dit jaar van het 25-jarig bestaan van de
Stichting Vrienden Kronenburgerpark
stemt het tot blijheid. Maar wij gaan door
met plannen maken.
Wij ontvangen graag bezoekers in de dierenweide op de open dag op zaterdag 7
juli van 12.00 tot 17.00 uur. Onze dierenverzorgers staan geïnteresseerden dan
graag te woord. Er zal weer Kronenburgerparkhoning te koop zijn én er zullen
lammetjes rondspringen. Ook zal voor
die datum de jaarlijkse folder van de
stichting rondgebracht zijn, met foto’s en
informatie.
Tekst: Joke van Onna
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Foto: Jac van Duinen

Waalkade in 1938 vanaf de Lentse kant

Murat Isik

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK
Op dinsdag 15 mei van 20.00 tot 22.00 uur biedt
Bibliotheek De Mariënburg een literair podium
voor Murat Isik en de debutanten Cobi van
Baars en Chris Polanen. De drie auteurs hebben
elk een recent verschenen roman.
In 2017 verscheen Isiks nieuwe roman Wees
onzichtbaar. Hij won hiermee Boek van het jaar
2017 bij het NRC Handelsblad en bol.com en was
winnaar van de Boekhandelsprijs 2018. Samen met
Jelko Arts gaan de schrijvers in op het schrijven
van hun boek en wat het betekent om te debuteren.
Koop vooraf je kaartje op www.obgz.nl/agendamarienburg of in de bibliotheek. Bibliotheekleden
en studenten betalen 5 euro, voor overige bezoekers
is de entree 6 euro.
Op donderdag 17 mei van 19.30 tot 21.00 uur
is de laatste lezing van Heldere verhalen in
Bibliotheek De Mariënburg. Met het thema De
fik erin: kunst en geld.
In mei 2017 scheurde rapper Lil’ Kleine in een
geruchtmakende video enkele pasverdiende
briefjes van 500 euro doormidden. Een speels
en provocerend gebaar dat behalve tot hilariteit
ook tot veel wrevel en woede leidde. De
rapper staat in een lange traditie van schrijvers,
beeldend kunstenaars en muzikanten die hun geld
publiekelijk verscheuren, vernietigen of verspillen.
Cultuurwetenschapper Helleke van den Braber stelt
in deze lezing de vraag waarom kunstenaars zo’n
explosieve relatie onderhouden met het geld dat ze
verdienen. De lezing is gratis toegankelijk; vooraf
aanmelden is niet nodig.
Tekst: Sanne van den Heuvel

Foto: Liselore Chevalier

Onzichtbare kracht
Aan de directe rand van Nijmeegs centrum
stroomt de rivier de Waal. Verbonden aan
de stad maar tegelijk ook op enige afstand
ervan. Die relatie is altijd letterlijk complex
en op en af geweest, omdat de Waal, die
onderlangs het Nijmeegs centrum stroomt,
een dame is die - afhankelijk van de seizoenen - ons verrast met een overdosis water
uit het bovenstroomse gebied. Dit gebied
strekt zich ruim 800 kilometer uit tot aan
Basel toe. Is de aanvoer groot dan komt zij
nabij; is die afvoer te gering dan moet de
passerende scheepvaart rekening houden
met een lagere beladingsgraad. Zo is die
rivier basis voor en onderdeel van een
eeuwige haal- en brengcyclus van goederen
en mensen.

De rivier is altijd heel belangrijk geweest
voor de bewoners van Nijmeegs centrum.
De meeste gassen kwamen erop uit of
‘waterden’ erop af. Er waren kaaisjouwers
(er komt overigens binnenkort een standbeeld van de Kaaisjouwer bij de onlangs
geopende nieuwe Lindenberghaven aan
de oostelijke Waalkade). Er was voorts nog
jarenlang een drijvend zwembad. Er waren
watergebonden activiteiten, zoals rivierzalmvisserij, touwslagerijen en scheepsbenodigdheden, tot de beroemde hijskraan in de
buurt van de Grotestraat.
De kade loopt nú recht. In de jaren twintig
van de vorige eeuw was er nog een flinke
inham ter hoogte van het huidige havenkantoor vlakbij de spoorbrug. Daar konden

enige (soms zeil-) schepen aanleggen.
En dan gaat het stroomafwaarts waar alle
water eindigt: de zee. Op nauwelijks vier uur
varen afstand van het Nijmeegs centrum.
Mits de aanvoer voldoende is en mevrouw
de rivier het wil of toelaat.
De voorbije tijd had Nijmegen niet te klagen
over een te geringe afvoer. De Spiegelwaal
houdt op de achtergrond de eigenlijke Waal
in toom. Als toeristische attractie zeer gewild. Het Nijmeegs centrum was de voorbije
tijd al of niet noodgedwongen weer op háár
rivier gericht. De toeristen kwamen om een
andere reden van heinde en verre om dat
alles vanaf de Waalbrug te aanschouwen.
Sinds kort heeft de gemeente Nijmegen
overigens een zeehavenvergunning gegeven aan de containerterminal op de hoek
van de Waal en het Maas-Waalkanaal. Zonder allerlei goederen te hoeven overslaan
kan internationaal vervoer met zeeschepen
direct aanleggen bij het Nijmeegs centrum.
Stel je voor: direct aan de Waalkade! Die
wordt binnenkort ook nog eens veel groener
naast een nieuw ontwerp de komende
jaren. En nu maar hopen dat mevrouw de
rivier een beetje meewerkt! De toeristen
zullen blijven komen. De rivier blijft stromen.
En Nijmegen is veel meer dan alleen maar
haar rivier. Hoe mooi ook in alle andere
seizoenen. Maar we blijven - gelukkig - aan
elkaar gebonden, of ons dat nu uitkomt of
niet.
Tekst: Vincent Beijk

Schilderij: Ben Viegers
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Achter verwarde
mannen zit altijd
een ander verhaal
Ze lopen door de winkelstraten, ogen afwezig, zijn met niemand
in contact. Ze banen zich een weg, meestal in gezelschap van een
paar plastic boodschappentassen, volgepropt met hun hele bezit.
Winkelende Nijmegenaren merken hen al nauwelijks meer op. Af
en toe blijft een kind stilstaan en observeert verbaasd. Verwarde
mannen.
In de binnenstad houden diverse zorgprofessionals zich actief bezig met
de hulpverlening aan verwarde mannen. Voor dit artikel spreken we met
een aantal van hen over de achtergronden van mensen met verward
gedrag: wijkagent zorgmijders Jan Jacobs, Hendrik-Jan Derksen, projectleider bij Stichting Dagloon, Mieke van Gelder, aandachtsfunctionaris voor mensen met een beperking bij Sterker sociaal werk, Christel de
Krosse, adviseur bij het expertisecentrum van MEE Gelderse Poort, en
Maarten Bevers, opbouwwerker bij Bindkracht10 en lid van het Sociaal
Wijkteam Centrum/Benedenstad. In gesprek met hen wordt ons duidelijk dat verward gedrag slechts een containerbegrip is. Als we iemand
zien die niet meteen in het straatbeeld past doordat hij er slordig uitziet
of zich anders gedraagt, noemen wij hem snel verward. Maar achter
zo’n verwarde man (of vrouw) zit altijd een ander verhaal. Vaak hebben
we hier te maken met iemand met een psychiatrische problematiek, met
NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) of met een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met een verslaving. Verwarde mannen zijn
vaak zorgmijders. Ze willen niet deelnemen aan het zorgsysteem dat
onze samenleving heeft ingericht. Zij willen autonoom, in hun eigen wereld blijven leven en slaan bemoeienis af.
Wij, de gewone burgers van Nijmegen, zouden kunnen vinden dat dit
hun eigen keuze is en hebben met hen compassie. Totdat we ineens
met de gevolgen geconfronteerd worden. Je komt thuis van een avondje
stappen en ziet dat er gepoept is in je portiek. Je wordt ‘s nachts wakker
geschreeuwd door een verwarde man onder je raam. Je gaat naar je
favoriete Waalstrandje en vindt er een tentje met een hele verzameling
afval. Tja, verwarde mannen veroorzaken overlast.
Christel de Krosse,
adviseur Expertisecentrum MEE Gelderse Poort
Ontsporing van mensen ontstaat vaak, omdat ze verkeerd
behandeld worden. Wanneer we eerder hun beperking
herkennen, dan kunnen we ook beter bij hen aansluiten
en ze op de juiste wijze aanspreken.
Ik heb moeite met de term verward gedrag. Ik zou liever
de term ‘onbegrepen gedrag’ gebruiken.
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Jan Jacobs,
wijkagent zorgwekkende zorgmijders
Afgelopen herfst kwam ik in aanraking met een man
die door heel Nederland zwerft. Overal waar hij komt,
wordt hij naar verloop van tijd weggestuurd en over de
gemeentegrens gezet. Zijn lichaam heeft zwaar geleden
door een lang leven als dakloze. Ik zag hoe hij grote fluimen ophoestte. Niet echt smakelijk. Ik riep de hulp van
een gepensioneerd huisarts in. Hij onderzocht en behandelde hem.

Huisarts onderzoekt en behandelt verwarde man

De man sliep tegen de wal van het Valkhofpark. Hij zorgde voor overlast en de buurtbewoners waren hem beu. Ik
was bang dat hij de koude winter niet zou overleven. In
overleg met de wethouder zorgde ik samen met Wendy
Broeren, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Bijzondere Zorg van de GGD, voor een caravan. Ik belde zijn
moeder, die elders in het land woont. Ze was ontzettend
blij dat hij onderdak had, al was het maar voor even.
Volgende week moet hij zijn caravan uit. En dan komt de
vraag: hoe nu verder?

Bij overlast bel je de politie. Deze komt en deelt een boete uit. Wanneer
blijkt dat overlastpleger nog openstaande boetes heeft, nemen de agenten hem mee naar het politiebureau, waarna hij zijn straf moet uitzitten
in de gevangenis. Word je met een medisch-fysiek probleem doorgaans
naar het ziekenhuis gebracht, als verwarde man word je soms het justitiële kader in gedwongen.

In 2016 waren er landelijk gemeten 75 duizend meldingen van mensen
met verward gedrag. Dat was een toename van 14 procent in vergelijking met 2015 (bron: uitzending EO/KRO, De monitor, 8 oktober 2017).
Maar zeggen deze cijfers echt iets over een toename van het aantal verwarde personen? Eigenlijk niet. Door wijzigingen in wet- en regelgeving
is de zorg de laatste jaren sterk veranderd. Vroeger woonden mensen
met een beperking in instellingen, buiten het zicht van de bewoonde
wereld. Maar die 24-uurszorg is afgebouwd en tegenwoordig komt de
hulpverlener aan huis. Van de persoon met een beperking wordt verwacht dat hij zo normaal mogelijk en het liefst zelfstandig wonend in
een wijk meedraait. De verwarde man wordt dus meer zichtbaar voor de
buurt. Eigenlijk is er dus geen toename van het aantal verwarde mannen, maar eerder van een toename van de zichtbaarheid van hen.
Hendrik-Jan Derksen,
projectleider thuisloze jongeren Stichting Dagloon
Door veranderende wet- en regelgeving en de ambulantisering zijn meer jongeren op straat komen te staan.
Omdat zij geen vast woonadres hebben, komen zij niet
in aanmerking voor een uitkering. En omdat zij geen uitkering hebben, kunnen zij geen woonruimte bekostigen.
Buiten dat is er sowieso een groot tekort aan betaalbare
woonruimte voor jongeren.

Met de komst van de participatiewet in 2015 is de capaciteit van sociale werkplaatsen afgebouwd. Er zijn op veel fronten acties ondernomen
om werkgevers te stimuleren om mensen met een beperking in dienst
te nemen. Op papier klopt dit allemaal, maar het gevolg is dat in deze
overgangsfase steeds minder mensen met een beperking een betaalde
baan hebben.
Een ander probleem is dat de weg naar hulp is veranderd. Vroeger kon
iemand met een beperking zich direct wenden tot het opbouwwerk of de
geestelijke gezondheidszorg. Tegenwoordig zijn er de Stips en sociale
wijkteams. Deze route is echter voor veel mensen nog onbekend, vooral
voor de mensen met een beperking.
Mieke van Gelder,

Maarten Bevers,
opbouwwerker Bindkracht10
Je kunt door de stad benen en op je mobieltje blijven turen. Wanneer ik in de pauze naar de Spar loop en op een
bankje mijn broodje eet, kom ik met de meest mooie en
kleurrijke mensen in gesprek. Door open te staan voor
ontmoeting zijn er ook veel mooie momenten.

Onze gesprekspartners
Christel de Krosse en Mieke van Gelder brengen elke dag weer de
kennis over aan hulpverleners hoe om te gaan met verward gedrag en
mensen met een beperking. Jan Jacobs kent elke dakloze in de binnenstad. Hij regelt een caravan wanneer dat nodig is, schakelt een dokter in
wanneer hij ziet dat er medische problemen zijn. Hendrik-Jan Derksen
ontwikkelt projecten waarin jongeren een zinvolle dagbesteding krijgen.
Hij gaat de barricaden op, spreekt met Tweede Kamerleden om de belangen van deze groep onder de aandacht te brengen. Maarten Bevers
faciliteert bewoners bij het aanpakken van sociale en/of fysieke vraagstukken in een wijk of stadsdeel, in nauwe samenwerking met Stip &
sociaal wijkteam. Elke verwarde man heeft altijd zijn eigen verhaal. Een
verhaal dat heeft geleid tot een zwervend bestaan op straat.
Voor meer informatie
MEE Gelderse Poort: www.meegeldersepoort.nl
Stichting Dagloon: www.dagloonnijmegen.nl

Sterker sociaal werk

Bindkracht10: www.tandemwelzijn.nl en
www.inter-lokaal.nl

In een samenleving waarin participatie het motto is, zie
ik dat steeds minder mensen met een beperking de weg
naar de hulpverlening vinden en aan een baan komen.

Sterker sociaal werk (voorheen NIM en SWON):
www.sterker.nl

Het aantal verwarde mensen neemt volgens de professionals niet toe,
wel hun zichtbaarheid. Dat zien we ook in het centrum van Nijmegen
en we ervaren vaker de overlast van hun gedrag. Het zou volgens de
professionals mooi zijn wanneer er naast de hulp die al geboden wordt,
ook een woonvoorziening als de skaeve huse komt voor deze groep. Dit
type voorziening is bedoeld voor mensen die moeilijk te huisvesten zijn
en voor overlast in de omgeving zorgen. Het idee van dit soort woongroepen komt uit Denemarken en zijn daar een groot succes. Ook experimenten in bijvoorbeeld Eindhoven met dit type huisvesting geven hoop
voor de toekomst, zowel voor de verwarde mannen als voor de burgers.
In Nijmegen zijn de skaeve huse er nog niet. Protesten van burgers,
ondanks het feit dat deze huizen buiten de bebouwde kom gepland zijn.

STIP en sociaal wijkteam: www.stipnijmegen.nl
Politie: www.politie.nl
Website Personen met verward gedrag:
vng.nl/personen-met-verward-gedrag
Bindkracht10 is ontstaan uit de fusie tussen Tandem
Welzijn en Het Inter-lokaal.
Sterker sociaal werk is ontstaan uit de fusie tussen
Swon het seniorennetwerk en NIM Maatschappelijk
werk.
Tekst: Sandra de Vries en Jack Fila

Foto’s: Jack Fila
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Interieur

De Pelgrim
Nijmegen is weer een prachtige eetgelegenheid rijker: De Pelgrim
foodbar. Op uitnodiging is Mariken een kijkje gaan nemen bij de
nieuwe uitbaters die hun intrek hebben genomen in het voormalige
Plaats 1. Uiteraard zijn we er ook een hapje gaan eten.

Het moet gezegd dat wij al bij binnenkomst alle drie overweldigd werden
door het interieur, dat in samenwerking met het bureau Radius tot stand
is gekomen. Warm, kleurrijk, gezellig huiselijk en uitnodigend. De eigenaar, Floyd Schoenaker, van De Pelgrim foodbar heeft gekozen voor
een interieur in bohemienstijl. Fris groen met leuke banken en vrolijke
kussens, heerlijk zittende stijlvolle stoelen. Voor de stamtafel en de bar
heeft Floyd een boom uit Nijmegen gebruikt, afkomstig van het bosje
van de baron, geleverd door de Stadsboom bij de Honigfabriek.

Eigen vleugels

De 26-jarige Floyd heeft de horecagenen meegekregen van onder andere zijn pa Frans Schoenaker, die een bedrijf in Wijchen heeft gehad.
Het kon dus niet uitblijven dat Floyd op zoek ging naar een eigen mogelijkheid om zijn vleugels uit te slaan. Na veel zoeken heeft hij deze
unieke plek aan de Franseplaats achter de Waagh kunnen bemachtigen
en er iets geweldigs van gemaakt.

Pelgrim aan de muur

Betrokken

Ook de maatschappelijke betrokkenheid ontbreekt niet. Naast een staf
van zes man vast personeel is er een pool oproepkrachten in dienst en
wordt les gegeven aan drie leerlingen. Ook zijn er mensen werkzaam
die gevlucht zijn uit onder andere Eritrea. Om voor deze laatstgenoemden hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, kunnen ze hier makkelijker kennis maken met de Nederlandse taal en zich een plekje eigen
maken in de maatschappij.

Verwezen

Na ons bezoek heb ik al een aantal vrienden en kennissen verwezen
naar De Pelgrim en unaniem positieve geluiden teruggehoord. De Pelgrim komt er wel en is een aanwinst voor Nijmegen. Sinds 23 januari
geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur. Reserveren is
mogelijk en ze hebben ook hun eigen website www.depelgrimnijmegen.
nl.
Mariken heeft genoten en wenst Floyd en al zijn medewerkers veel succes.

Smaak

Behalve de uitstraling binnen en het uitnodigende terras buiten is het
natuurlijk belangrijk hoe alles smaakt. We maken een keuze van de
kaart, die behalve een lunchkaart met onder andere high tea, salades
en sandwiches, ook bestaat uit een menukaart met kleinere gerechten,
bijgerechten, starters en nagerechten. Elke combinatie is mogelijk. Het
moet gezegd, om in de sfeer van De Hemel te blijven is het alsof er engeltjes over onze tong fietsen. Verrukkelijk is mijn Thaise kipsalade en
ook mijn medegenodigden roemen hun gerechten. Floyd legt ons uit dat
hij zoveel mogelijk de producten betrekt uit de regio. De champignons
komen bijvoorbeeld uit Overasselt en ook de groenteboer uit Wijchen is
een vaste leverancier. De kaart wisselt met de seizoenen. Ook kan men
vanaf 12.00 uur genieten van de Hemelse bieren, betrokken bij de buurman, want ook de caféfunctie ontbreekt niet bij De Pelgrim. De naam De
Pelgrim is ontleend aan de rijke geschiedenis van het pand, waar 800
jaar geleden reizende pelgrims al op krachten kwamen en uitrustten.
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Eigenaar Floyd Schoenaker
Tekst: Anneke Arzbach

Foto’s: Gerie Sandmann

Vroeger en nu
Petrus Canisiuskerk

Op deze plek in de Molenstraat staat al eeuwenlang een kerk. De
eerste melding dateert uit de veertiende eeuw. De kerk had te maken
met verwoesting en leegstand. Hij was in gebruik bij verschillende
kerkgenootschappen. In 1818 werd het gebouw opnieuw een
katholieke kerk en werd genoemd naar Ignatius, de stichter van de
Jezuïetenorde.
Het pand werd te klein en was in slechte staat. Daarom kwam er eind
negentiende eeuw een nieuwe gebouw, ontworpen door Nicolaas
Molenaar. Dat ziet u op de zwart-witfoto. De kerk kreeg zijn huidige
naam in 1925, het jaar waarin de Nijmegenaar Petrus Canisius heilig
werd verklaard.
Tijdens het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944
werd een groot deel van het kerkgebouw verwoest. Alleen van het
priesterkoor en het transept bleef nog een gedeelte overeind. De
architecten J. Coumans, W. van Dael en A. Siebers ontwierpen een
nieuw gebouw dat verbonden is met het oude transept en koor. Het is
in 1960 geopend. In de voet van de hoge klokkentoren is een kapel,
waar het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Nijmegen wordt vereerd.
Dit kleine zwarte Mariabeeldje speelde een centrale rol tijdens het
Mariacongres in 1932.
Samenstelling: René van Berlo Bron: Wikipedia
Zwart-witfoto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

1935

VROEGER IN DE KRANT
Nieuwe Tilburgsche Courant, zondag 6 maart 1887 • Haagsche Courant,
maandag 7 maart 1887 • Leeuwarder Courant, maandag 7 maart 1887
• De Volksvriend, donderdag 31 maart 1887.
Sedert Zaterdag j.l. is uit Nijmegen verdwenen zekere koopman A. W.,
met zich nemende eene som van ruim ƒ 1000 aan koopmanspenningen, en
met achterlating van zijn gezin. Met hem verdween ook zekere koopvrouw

Kleurenfoto: Gerie Sandmann

2018

H. uit zijne buurt, mede met achterlating van haren man en vijf kinderen.
Niettegenstaande de ijverigste nasporingen, is het nog niet mogen gelukken
de verblijfplaats der vluchtelingen op te sporen. Te oordeelen naar de gisting,
die sedert hun vertrek onder de bevolking hunner buurt heerscht, en de
dreigementen, die vernomen worden, staat hun bij eventueele terugkomst
geen gunstig onthaal te wachten. Reeds heeft zich een troep buurtgenooten
een paar avonden naar het spoorwegstation begeven, gewapend met
knuppels, ketels en poken, om hen af te wachten, daar zich het gerucht van
hunne terugkomst had verbreid, hetgeen echter een loos gerucht bleek te
zijn.
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VERGETEN VERLEDEN

Nationaal Mariacongres in 1932

De hele stad stond in het teken van het Mariacongres. De Wedren was ingericht als congresterrein.

Een van de hoogtepunten van het rijke
roomse leven was ongetwijfeld het Nationaal Mariacongres. Dit vond plaats op zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 augustus
1932. Het katholieke dagblad De Gelderlander besteedde op die maandag de eerste drie
pagina’s aan het congres. Op de stadspagina
stond ook nog een verslag. De protestantse
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant had een korter artikel. Het besloeg drie
van de vijf kolommen op pagina 2. Dit laatste bericht staat hieronder in zijn geheel afgedrukt (inclusief zetfouten).

Nationaal Mariacongres.
Overweldigende drukte in Nijmegen.
Indrukwekkende plechtigheden.
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Zaterdag en Zondag is te Nijmegen het Nationaal Mariacongres gehouden, dat heden nog wordt
voortgezet. Nog zelden zal onze stad een zoo over-

stelpend druk bezoek getrokken hebben, dan in
deze dagen het geval was. Reeds Zaterdagmiddag,
toen de opening van het congres plaats had, was het
zeer druk. Tegen den avond nam de drukte nog toe
en concentreerde zich op het Keizer Karelplein en
den Bijleveldsingel, maar Zondagmorgen begon de
stad in de letterlijke en figuurlijke beteekenis van
het woord „vol” te stroomen. Reeds in den vroegen
morgen arriveerden vier extra-treinen, die eenige
duizenden bezoekers aanvoerden. Tegelijkertijd
kwam een schier onafgebroken stroom autobussen
de stad binnen, waarvan wel het grootste contingent uit de Zuidelijke provincies en België geleverd
werd, maar ook het veer had een overstelpend verkeer te verwerken. Vooral tegen den middag was
het aantal auto’s en autobussen dat aan de Lentsche
zijde stond opgesteld buitengewoon groot. Met drie
ponten werd geregeld heen en weer gevaren, maar
nog steeds groeide de stroom aan, zoodat wachttijden van een uur en langer geen zeldzaamheid waren. In de middaguren luwde de drukte wat, om tegen den avond, maar nu aan de Nijmeegsche zijde,
weer geweldig toe te nemen, waarbij zich nu nog tal
van voertuigen bevonden, die Zaterdag reeds waren

overgegaan. Tot laat in den avond duurde de drukte
hier voort en de wagens stonden in een schier onafzienbare file opgesteld. Op de Zuidelijke toegangswegen tot de stad bewoog zich op bepaalde oogenblikken een ononderbroken keten van voertuigen en
in de straten van de stad bevond zich den geheelen
dag en een groot deel van den avond een enorme
menschenmenigte.
De stad bood een bijzonder levendigen aanblik,
de winkels waren vrijwel den geheelen dag geopend
en de venters met versnaperingen en fruit hebben
al bijzonder goede zaken gemaakt. Wel zag men
eigenaardige contrasten; landauers met glundere
menschen van buiten, kleine „bruidjes” die zich
met moeder naar de plechtigheden begaven en wier
gezichtjes vol verwachting van de dingen die komen zouden straalden, maar ook bussen met jongemenschen, die eens echt een dagje uit waren en
aan hun vreugde lucht gaven door al dan niet stemmig gezang. Vooral was het contrast groot met de
vergaderplaatsen, waar een diep-ernstige stemming
heerschte. Een aardige aanblik leverde het geïmproviseerde openluchtrestaurant van de firma Span op
de Eiermarkt. Daar heetschte een leven en bedrijvigheid, daar snelden rappe kellners af en aan om de
duizenden hongerige menschen te bedienen en daar
werden stapels brood en geweldige hoeveelheden
koffie, thee en andere lafenis brengende dranken
gesterveerd. Ook de andere restaurants hebben zich
in druk bezoek mogen verheugen.
Indien men ons de vraag stelt, hoeveel menschen
Nijmegen gisteren wel bezocht hebben, dan moeten
wij het antwoord schuldig blijven; dat is bij benadering niet te schatten. Maar zonder een al te groot
gat in de lucht te slaan, mogen wij wel zeggen tienduizenden. Dat bleek o.a. wel heel duidelijk bij de
parkeerplaatsen, waar de auto’s in lange rijen dicht
opeen stonden. Het Mariënburg b.v. stond tjokvol
en men kan zich alleen maar verbaasd afvragen, hoe
dat kluwen van menschen en voertuigen weer ontward is en ieder op de juiste wijze, met zijn eigen
voertuig en heelhuids weer is thuisgekomen. De dag

van gisteren behoort ongetwijfeld tot de drukste dagen, die wij ooit in Nijmegen gekend hebben.
De opening van het congres.
Plechtig klokgelui verkondigde Zaterdagmiddag
tegen drie uur, dat de opening van het congres ging
naderen. Om drie uur vond deze in de groote zaal
van „de Vereeniging” plaats. De zaal was tot in alle
uithoeken gevuld. Onder de aanwezigen bevonden
zich tal van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders
en vele wereldlijke autoriteiten, o.w. wij o.m. opmerkten:
Mgr. A. F. Diepen, bisschop van ‘s Hertogenbosch, Mgr. P. A. W. Hopmans, bisschop van Breda,
Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, minister
van Binnenlandsche Zaken, de heer J. A. H. Steinweg, burgemeester van Nijmegen, Mgr. C. H. van
Son, deken van Nijmegen, Mr. W. M. van Lanschot,
voorzitter der R.K. Eerste Kamer-fractie, Mr. A. Baron van Wijnbergen, voorzitter college van curatoren der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg, Mr. C.
M. F. Goseling, voorzitter der R.K. Staatspartij, Dr.
Alph. Steger, Eerste Kamerlid, Mgr. prof. dr. Hoogveld, Mr. C. Prinzen, secretaris van het college van
curatoren der R.K. Universiteit alhier, Jhr. Mr. H.
C. M. van Nispen tot Pannerden en de heer W. B.
Kronenburg, beiden lid van Gedeputeerde Staten
van Gelderland, Mr. Dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel, commissaris der Koningin in Noord-Brabant,
de heer J. C. L. van der Lande, Eerste Kamerlid,
de katholieke wethouders van Nijmegen, alsmede
de gemeente-secretaris, vele professoren, leden van
het dagelijksch bestuur en commissieleden.
De voorzitter van het Congresbestuur prof. dr.
R. L. Jansen O.P., hield onder herhaald applaus
een openingsrede, welke met groote aandacht werd
gevolgd en waarin hij o.m. de beteekenis van het
Congres uiteenzette. Na afloop deed Prof. Jansen
voorlezing van een viertal telegrammen, welke namens het Congres waren gezonden aan den Paus,
H.M. de Koningin, Mgr. Chioppa, den pauselijken
nuntius en kardinaal van Rossum.

Na pauselijke toestemming heeft Mgr. Diepen, bisschop van ’s-Hertogenbosch, het mariabeeld uit
de Molenstraatskerk gekroond. Het beeldje zou volgens de overlevering in 1592 gered zijn uit de
brandstapel op de Grote Markt en daarom ook wel de ‘zwarte Madonna’ genoemd.

Titus Brandsma voert het woord.

Vervolgens hield de heer Th. J. van Noord, pastoor te Langendijk (N.-H.) een inleiding over het
onderwerp: „Maria in ons persoonlijk leven”. Tot
slot werd nog het woord gevoerd door prof. Jansen
en Mgr. Diepen. De toespraken werden behalve in
de zaal ook gevolgd door eenige honderden personen, die in den tuin hadden plaats genomen, alwaar
het gesprokene door middel van luidsprekers ook
zeer goed verstaanbaar was.
De vergadering werd opgeluisterd door muziek
van het kerkkoor der St. Dominicuskerk „St. Cecilia”, door welk koor een viertal liederen, w.o. een
congreslied van Joh. Winnubst, werd ten gehoore
gebracht.
Opening Maria Kunsttentoonstelling.
Onmiddellijk na de openingsvergadering had
in huize „Belvoir” aan het Hunerpark de opening
plaats van de Maria-Kunsttentoonstelling.
Velen der autoriteiten, die bij de openingsvergadering tegenwoordig waren, waren ook hier aanwezig. In zijn openingsrede zeide Prof. Dr. R. L.
Jansen O.P. o.m., dat het hem een groot genoegen
was de aanwezigen namens het dagelijksch bestuur
van het Congres welkom te mogen heeten. Spr.
zette uitvoerig het ontstaan, het doel en het wezen
der tentoonstelling uiteen en dankte hen, die aan
het totstandkomen daarvan hadden medegewerkt,
in het bijzonder den heer Clemens Meuleman, directeur van het Instituut voor kerkelijke kunst te
Amsterdam en organisator der tentoonstelling. Op
de tentoonstelling, die tot 31 Augustus a.s. dagelijks
van 10 tot 5 uur geopend is, is een zeer groot aantal kunstvoorwerpen samengebracht op kerkelijk
en religieus gebied, en in het bijzonder die met betrekking tot de Maria-vereering. Velerlei kunstrichtingen zijn op deze veelzijdige expositie vertegenwoordigd. Zoo vindt men er niet slechts schilderkunst, drijf- en smeedwerk, doch ook ceramiek, geschilderd glas, beeldhouwkunst, kunstnaaldwerk en
plaatwerk. Ongeveer 35 kunstenaars, o.w. Toorop,
zijn op deze tentoonstelling door één of meerdere
werken vertegenwoordigd. Van de stadgehooten on-
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het spel waren leeraressen, leeraren, onderwijzerssen en onderwijzers uit den omtrek, alsmede een
20-tal kinderen. De regie was in handen van den
reeds genoemden priester Willem Smulders, wien
daarvoor alle lof toekomt, al kwam de moeilijke
middel-Nederlandsche tekst niet steeds even goed
tot zijn recht. De decors en costuums — die vaak
zeer suggestief waren en in warme kleurrijkheid
den juisten sfeer goed wisten op te roepen — waren
van Piet Gerrits, de Gregoriaansche zangen werden
uitgevoerd door een koor van ruim honderd knapen
onder leiding van J. W. Tünissen O.P. en J. van Bennekom, en klonken heel mooi.
Het spel vond bij de talrijke toeschouwers groote
waardeering. Tot slot werd door de aanwezigen een
plechtig Mafnificat, gezongen in afwisseling met
het knapenkoor.

Ter gelegenheid van het Mariacongres werd het Mariaspel Die eerste bliscap van Maria opgevoerd, naar een tekst uit de 15de eeuw en het eerste van zeven Maria toneelstukken, waarvan er
slechts twee bewaard zijn gebleven. De scène toont het vierde bedrijf dat voor de troon van de
allerheiligste Drie Eenheid speelt. De regie had pastoor Willem Smulders uit Ooij.

der hen noemen wij Joan Cellette, Eugène Lücker
en mejuffrouw Genia Lücker, Wim van Woerkom,
en de gebr. Arends. In een aparte zaal zijn een dertigtal oude Mariabeelden geëxposeerd, welke door
Nijmeegsche families voor dit doel zijn afgestaan.
Begroetings-bijeenkomst.
Te 5 uur had In de kleine Concertzaal van „de
Vereeniging” een korte begroetings-bijeenkomst
plaats van de sectie van het Apostolaat der Hereeniging, waarbij een inleidend woord werd gespróken
door pater H. van Keulen S.s.s.R., voorzitter van het
Apostolaat.
Opvoering „Die Eerste Bliscap van Maria”.
Na een lof in alle R.K. kerken volgde Zaterdagavond om 8 uur in de groote zaal van „de Vereeniging” de eerste van zes opvoeringen van het Vijftind’ eeuwsch Mysteriespel „Die Eerste Bliscap van
Maria”. Tal van autoriteiten, voor het meerendeel
diegenen, die ook reeds des middags de openingsvergadering hadden bijgewoond, doch daarenboven
de bisschoppen van Utrecht en Haarlem, Mgr. J. H.
G. Jansen en Mgr. J. D. J. Aengenent, Mgr. F. N.
J. Hendrikx en prof. van Ginneken woonden deze
gala-voorstelling bij. Dit volgens deskundigen Brabantsche-mysteriespel het eerste van de cyclus van
zeven mysteriespelen, waarvan tot op heden slechts
twee „Die Eerste en Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen” zijn teruggevonden — heeft vier eeuwen lang onder het stof gelegen en is nu voor het
eerst, tijdens het Maria-congres, tot een — vooral
wat de decors en costuums betreft zeer verzorgde —
opvoering gebracht. Uit historische gegevens is gebleken, dat van 1448 tot 1566, op de Grand’ Place te
Brussel jaarlijks na den grooten Maria-omgang een
opvoering werd gegeven van een der zeven Mariaspelen. In 1897 is het manuscript teruggevonden en
van aanteekeningen en toelichtingen voorzien door
Dr. W. de Vreese, uitgegeven. Bij het ten uitvoer22

brengen, thans na weer 35 jaar, van het spel, dat wel
uitnemend in het kader van dit Maria-congres past,
heeft men een speeltekst gebruikt, welke door den
priester-dichter Willem Smulders, pastoor van Ooy
en Persingen, werd bewerkt naar de uitgave van Dr.
de Vreese. Het spel bestaat uit acht bedrijven, die
achtereenvolgens behandelen: de Zondeval, Adam’s
dood, In ‘t voorgeborchte der hel. Het Godsgericht,
Maria’s geboorte, Maria’s opdracht, Maria’s verloving en Maria-Boodschap; van deze bedrijven werd
het derde echter niet gespeeld. Medewerkenden aan

Openlucht-Vergadering.
Terwijl in „de Vereeniging” de opvoering plaats
had van het mysteriespel, werd op het terrein aan
den Bijleveldsingel, de Wedren, van af 8 uur een
groote openluchtvergadering gehouden. Op het terrein was een spreektribune opgericht, terwijl door
middel van 10 luidsprekers, die op verschillende
plaatsen op het terrein waren aangebracht, het mogelijk was gemaakt, dat het gesprokéne door alle
aanwezigen zeer goed werd verstaan. Spreker op
deze bijeenkomst was de heer Mr. G. C. J. D. Kropman, wethouder voor de Arbeids- en Pensioenzaken
te Amsterdam over het onderwerp: „Maria, onze
hulp in den nood dezer dagen”. De met gloed uitgesproken rede werd met groote aandacht gevolgd.
Spr. werd ingeleid door prof. dr. Titus Brandsma
O.Carm., die tevens een kort slotwoord sprak. De
vergadering werd opgeluisterd door muziek van de
Harmonie St. Canisius onder leiding van den heer
Simon Terpstra.

Vijf groepen jongens verbeeldden ‘menschenrassen’. Vijf meisjesgroepen verbeeldden diverse
rollen van Maria. Op de foto is onder andere ‘het rode ras’ te zien.

DE TWEEDE DAG.
Pontificale Hoogmissen.
Zondag morgen om 9 uur werd in de prachtig
versierde St. Canisiuskerk aan de Molenstraat een
pontificale Hoogmis opgedragen door Mgr. J. H. G.
Jansen, aartsbisschop van Utrecht. Bij deze Hoogmis werd assistentie verleend door Mgr. Prof. Dr.
J. Hoogveld, Prof. Dr. Reg. Jansen O.P., voorzitter
Nationaai Maria Congres, Prof. Dr. T. Brandsma
vice-voorzitter, N. Four S.J., pastoor Canisiuskerk,
H. Janssen, rector Canisiuscollege, J. van der Burg,
secretaris aartbisschop, G. Swagemakers, kapelaan
Canisiuskerk en priester-zonen der Canisiusparochie.
Het versterkte kerkkkoor der Canisiuskerk voerde de Liturgische gezangen uit.
Terzelfder tijd werd in de kerk Maria Geboorte
(Mariaplein) een pontificale Hoogmis gecelebreerd
door Mgr. A. F. Diepen, bisschop van ‘s Hertogenbosch. Bij deze Mis werd geassisteerd door Pater
Jac. Nielen, vicaris der Dominicanen, Pater Magister Dr. Bonifatius Luyckx O.P., Pater Dr. Desiderius
Franses O.F.M., Pater Dr. Antonius Weve O.P., Pater
Guala Perquin O.P., Pater Sebastianus Hummelink
O.P., Ernest Bisschop, Theologant, Martens, Theologant, Adriaan Bisschop, Theologant, Clemens
Veeger, Theologant, Henri Doodkorte, Theologant,
Henri Benda en Jan Schiphorst, studenten, M. v. d.
Van, secretaris, Pater Ingn. de Boer.
De Gregoriaansche zangen werden uitgevoerd
door het koor der Paters Franciscanen uit Venray
onder leiding van Pater Dr. E. Bruning O.F.M. Het
zangkoor van de kerk zong onder leiding van den
organist-directeur den heer Bodenstaff de Magdalena-Mis van Ph. Loots.
De Maria-Omdracht.
Zondagmiddag om vier uur had de Maria-Omdracht door de straten der stad plaats. De Omdracht trok een enorme belangstelling, duizenden menschen waren op de been, langs de straten
waar doorheen de Omdracht trok, stond een haag
van toeschouwers, vaak van tien of meer rijen dik.
Vooral op de Groote Markt, hoek Augustijnenstraat,
het Keizer Karelplein en Bijleveldsingel bereikte
de drukte haar hoogtepunt, hier zag het inderdaad
zwart van de menschen en overal, waar de stoet
langs trok zag men belangstellenden voor de ramen
en op de balcons, ja zelfs op de daken der huizen.
De verkeerspolitie verrichtte Zondag inderdaad kranig werk; met beleid wist zij de drukte het hoofd
te bieden. Slechts de dienst der gemeentetram was
slecht geregeld, waardoor de omdracht en ook het
verkeer nog al eens stagnatie ondervonden. De omdracht had verder een geregeld verloop.
De route.
De stoet, die werd opgesteld op den Batavierenweg, trok vandaar onder de Belvedèrebrug door
langs de ruïne van de oude St Geertrui’s kapel naar
het Kelfkensbosch, en vandaar door Lange- en
Korte Burchtstraat naar de Groote Markt. Vervolgens ging de stoet langs Augustijnenstraat, Bloemerstraat, Smetiusstraat en Nassausingel naar het
Keizer Karelplein, om via Oranjesingel, Wilhelminasingel en Waldeck Pyrmontsingel het Julianaplein te bereiken, waar zich de hoofdingang van het
kroningsterein bevond.

bisschoppen en Mgr. Alexander Chulaporanbil,
bisschop van Kotayan in Trivancore (Britsch-Indië), geestelijke en wereldlijke autoriteiten, tot slot
jeugdvereenigingen in costuum, waarvan vooral de
fleurig-gekleede graalmeisjes opvielen. Het geheel,
met de talrijke, kleurige groepen, de statie-gewaden
der geestelijken, de vele vlaggen en banieren, wekte
groote bewondering onder de toeschouwers, waarvan honderden achter den stoet aantrokken naar het
kroningsterrein, waar duizenden toeschouwers zich
verzameld hadden.

De Maria-Omdracht in de Korte Burchtstraat.

Symboliek der Omdracht.
Deze omdracht was reeds een plechtigheid uit
Nijmegen’s oudste geschiedenis. Ook toen werd het
oude en vereerde Nijmeegsche Maria-beeld overgebracht naar de plaats der kroning. Men had thans
den weg gekozen langs de oudste historische punten der stad, waarlangs zich ook de middeleeuwsche
Sacraments-processie voortbewoog. De uitbeelding
was gegrond op de gedachte: Maria, Moeder der
Menschen, welke gedachte verder was uitgewerkt
in een tiental kleurrijke groepen. Vijf groepen jongens verbeeldden de vijf menschenrassen, de vijf
meisjesgroepen stelden voor Maria, Koningin der
Engelen, Maria Onbevlekte Ontvangenis, Maria
Koningin van den Rozenkrans, Sterre der Zee en
Koningin des Vredes.
Samenstelling van den stoet.
Aan het hoofd van den stoet gingen marechaussee’s te paard, politie en drie herauten te paard,
daarop volgde een muziekkorps, het Dagelijksch
Bestuur van het Maria-Congres en een groep der
Hereeniging der kerken met drie afbeeldingen van
ikonen, wijzende op de vereeniging eertijds, op de
splitsing en op de hoop der hereeniging. Achtereenvolgens kwamen daarna jeugd- en sportverenigingen, vereenigingen van militairen, politie, vak-,
stands-, middenstands- en werkgeversorganisaties,
leeraressen en vrouwelijke studenten, leeraren en
studenten, godsdienstige en charitatieve vereenigingen, w.o. een groep nonnen met bruidjes die
tusschen de overige kleurige groepen opviel door
eenvoud en sereniteit, professoren, geestelijkheid
en na de 10 symbolische groepen, 3 pages met de
gouden kroontjes voor de kroning, een groote groep
van bruidjes met bloemen, het Mariabeeld uit de St.
Canisiuskerk op een baldakijn, gedragen en omgeven door een groote groep van pages, een eerewacht van Maltezer Ridders, de vijf Nederlandsche

De kroning.
Door bijdragen in geld alsook schenkingen van
gouden sieraden en edelgesteenten was een kroningscommissie in staat gesteld een kostbare Mariakroon, een kroon voor het Jezuskind en een scepter
te doen vervaardigen. Door de mildheid der gevers
kon worden overgegaan tot het aanbrengen van een
blijvende versiering en beveiliging van het oude
Mariabeeld. De kroning werd voorafgegaan door
een Pontificaal Lof, gecelebreerd door Mgr. A. F.
Diepen op het terrein Bijleveldsingel. Assistenten
waren Diaconus ad Thronum Prof. Dr. F. van Welie,
Subdiaconus ad Thronum G. van der Heyden, pastoor van St. Stephanus, Diaconus ad Laudes Prof.
Dr. R. Jansen- O.P., voorzitter Nat. Maria-Congres,
Subdiaconus ad Laudes J. Kronenburg C.S.s.R,.
voorzitter kroningscomité. Verdere assistenten
Priester-zonen der Canisiusparochie.
Daarna had op hetzelfde terrein onder bazuingeschal, omgeven door alle organisaties en geloovigen, de kroning plaats, die namens den Paus
geschiedde door Mgr. A. F. Diepen. Onmiddellijk
na de kroning werd door alle aanwezigen het Magnificat gezongen.
Algemeene Vergadering.
Te 8 1/4 uur volgde Zondagavond in de groote
zaal van „de Vereeniging” een algemeene vergadering, waarbij als spr. optrad de heer H. W. E. Moller,
lid der Tweede Kamer, over het onderwerp „Maria
in het familieleven”. Tijdens deze bijeenkomst werden eenige zangen uitgevoerd door het kerkkoor der
parochie van O. L, Vrouw van Lourdes.
Bijbelsche Tafereelen.
Zondag om 11 en 1 uur en hedenmiddag om half
2 werden op de Heilige Landstichting, waar uit den
aard der zaak vele monumenten betrekking hebben
op het leven van Maria, tafereelen uit het leven van
Maria voorgesteld. De Bijbelsche uitbeeldingen,
die de beteekenis der verschillende monumenten
illustreerden, puurden telkenmale anderhalf uur en
trokken een groot aantal bezoekers.
Sectie-Vergaderingen enz.
Gedurende Zondag en vandaag werden, behalve
de vier algemeene vergaderingen, ruim een 20-tal
sectie-vergaderingen gehouden, terwijl door den
declamator Teo de Witte een tweetal malen in de
kleine Concertzaal van ,,de Vereeniging” Mariavoordrachten werden gehouden, welke bij een zéér
groot aantal toehoorders een buitengewoon aandachtig en dankbaar gehoor vonden.
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Bewonersplatform
NijmegenCentrum

Bewoners komen regelmatig bijeen tijdens de avonden van het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum

Bewonersplatform:
praat
met
ons
mee over levendige en leefbare wijk
Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
(BPNC) wil een goede verbinding met alle
bewoners die in het Centrum en de Benedenstad van Nijmegen wonen. Het platform
speelt een actieve rol in de schakel tussen de
bewoners, de gemeente, andere instanties
en de ondernemers in onze wijk. We willen
een levendige én leefbare wijk.
Het platform is bezig met een mix aan onderwerpen. Recent hadden we een avond over
de openbare ruimte: we hoorden onder meer
wat er gaat veranderen nu er een nieuwe wijze
van afvalinzameling (met centrale containers)
komt, en hoe de Meld & Herstel-app van de
gemeente werkt. De keer ervoor hebben we

een bijeenkomst gehad over evenementen in
het stadscentrum: het ging over het aantal evenementen maar vooral ook over de kwaliteit.
De gemeente nodigde ons pas geleden uit om
onze mening en ideeën te geven over het gewijzigde terrassenbeleid.

derwerpen. Ook maken we kennis met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die
in onze wijk gehuisvest zijn. Per onderwerp
nodigen we medewerkers van bijvoorbeeld de
gemeente of politie uit om ons te informeren
over de achtergronden van besluiten.

Contact
Via Facebook bereiken wij dagelijks veel bewoners. Naast het delen van berichten over
het platform worden er ook nieuwsberichten
geplaatst die we over ‘Centrum Nijmegen’
in de media vinden. Eenmaal in de twee à
drie maanden hebben wij een bewonersbijeenkomst in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis,
waarin we wat dieper ingaan op actuele on-

Standpunt
Via dezelfde kanalen wil het BPNC informatie
komen halen wanneer er bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen zijn in de leefomgeving waar
we als bewoners gezamenlijk een standpunt
over willen innemen. Het BPNC is geen actiegroep maar is een actieve gesprekspartner van
de overheid: wij kunnen aan de voorkant mee
sturing geven aan het te ontwikkelen beleid.

Gezocht: bestuursleden Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum is opgericht door een aantal zeer betrokken bewoners van het Centrum en de Benedenstad.
We zoeken nieuwe bestuursleden.
Als lid van het bestuur van het bewonersplatform praat je mee over uiteenlopende
onderwerpen die alle bewoners raken. Het bestuur is het aanspreekpunt voor de
gemeente Nijmegen: we zijn betrokken bij het vormgeven en evalueren van plannen (van wethouders, projectleiders, wijkmanager en wijkregisseur), als die op het
stadscentrum betrekking hebben. Ook ben je samen met je medebewoners de ogen
en de oren op het gebied van openbare orde. Je bent bovendien gesprekspartner
van diverse organisaties zoals ondernemersverenigingen, horeca en (vrijwilligers-)
organisaties.

Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met voorzitter Jolanda
van Veluw via bewonersnijmegencentrum@gmail.com
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Mogen wij je ook uitnodigen voor ons volgende bewonersoverleg? Stuur ons een mail
en wij plaatsen je op onze mailinglist.
Tekst: Jolanda van Veluw, Dagmar Smit en Lucy Holl,
(bestuur BPNC) Foto: Lucy Holl

Platform op Facebook
Het Bewoners Platform NijmegenCentrum wil meer verbinding tussen
alle bewoners in het stadscentrum en
de Benedenstad. Daarom zijn er bijeenkomsten en daarom delen we relevante
berichten via Facebook. Like onze Facebookpagina (zoek op ‘BPNC’).
Bewoners Platform Nijmegen Centrum
bewonersnijmegencentrum@gmail.com
Tekst: bestuur BPNC

Nieuwe regels voor kamerverhuur
Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor kamerverhuur en pakt de gemeente overlast en illegale kamerverhuur actief aan.
Bent u woningeigenaar en wilt u drie of meer kamers (aan drie of meer personen)
verhuren? Dan heeft u vanaf 1 januari een vergunning nodig. Ook als dat eerder niet
hoefde. Bovendien zijn de voorwaarden om een vergunning te krijgen strenger geworden. In woningen met een WOZ-waarde tot en met 180.000 euro mag u geen kamers
meer verhuren. Dit is om de schaarse voorraad goedkope, zelfstandige woningen te
beschermen.

Overgangsregeling voor verhuurders zonder vergunning

Verhuurt u kamers zónder vergunning? Dan geldt een overgangsregeling tot 1 juli
2018. U kunt dan onder lichtere voorwaarden alsnog een vergunning krijgen. Dat kan
als u kunt aantonen dat u onder de oude regels geen vergunning hoefde te hebben.
Moest u die wel hebben dan was het een illegaal kamerverhuurbedrijf. U kunt dan
alsnog een vergunning aanvragen, waarbij de nieuwe regels onverkort gelden.

Verhuur met geldige vergunning

Voor bestaande situaties, waarin u kamers verhuurt met een geldige zogenaamde
omzettingsvergunning (op basis van de oude regelgeving) verandert er niets. Deze
vergunningen blijven geldig. De regels worden bij nieuwe aanvragen dus strenger. En
de gemeente gaat illegale kamerverhuur en overlast door kamerverhuur actief aanpakken.
Met de nieuwe beleidsregels reageert de gemeente op toenemende klachten over door
kamerverhuur veroorzaakte overlast en de sterke groei van het aantal kamerverhuurpanden. Voor goede kamerverhuur blijft plaats in de studentenstad die Nijmegen is.
Wilt u meer weten over de nieuwe regels en/of nagaan of u een vergunning nodig
heeft? Kijk dan op nijmegen.nl en zoek op ‘kamerverhuur’.
Tekst: gemeente Nijmegen

Betreft het een pand met

Ja
Nee

Heeft u al een omzettings-

Was u vóór 1 januari 2018

vergunning?

al vergunningplichtig?

Nee
Ja

Voor u verandert er niets.

verhuren, raadpleeg dan

Uw vergunning blijft geldig.

≤ €172.000 in de periode
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van 1-7-2017 tot 1-1-2018?

Ja
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Nee
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de nieuwe regels op:

1-1-2018 sprake van kamer-

www.nijmegen.nl/
diensten/bouwen-

Nee

(het waren
er meer)

en-wonen

1-7-2017 tot 1-1-2018 sprake

3 of 4 kamers en/of door

van kamergewijze bewoning

3 of 4 personen, die geen

en/of door maximaal
2 personen, die geen

Ja

gezamenlijke huishouding
voerden?

Nee

(het waren
er meer)

U kunt alsnog een omzettingsvergunning aanvragen. Hiervoor
gelden de nieuwe regels die per 1 januari 2018 in werking zijn.
U kunt uw vergunning aanvragen op: www.nijmegen.nl/
diensten/bouwen-en-wonen

maar waar halen ze het recht vandaan om
te luisteren naar
wat ik met mijn moeder in Afghanistan bespreek
ik wil onbeluisterd haar stem kunnen horen

met maximaal 2 kamers

voerden?

nog geen omzettingsvergunning.

als ze willen weten hoe vaak ik te hard rij
negentig waar tachtig en zestig waar vijftig
mogen ze mij boeten,
flitsen en in mijn auto
een kastje van de kilometerheffing plaatsen

Was er in de periode van

gewijze bewoning met

gezamenlijke huishouding

U was vóór 1 januari 2018 al vergunningplichtig, maar heeft

als ze willen weten hoe vaak ik naar de dokter ga
voor mijn depressie
aambeien of achillespees
mogen ze dat opslaan in het
elektronische patiëntendossier

waar ik slaap, wat ik eet en hoe ik me beweeg

Betreft het een

een WOZ-waarde van

Nee

Nee
Als u kamers gaat

Aftappen

ze mogen mijn bankrekening zien en achterhalen
waarom ik stelselmatig rood sta
mijn sofinummer controleren
en mij aanspreken op mijn ziekteverzuim

Nieuw kamerverhuurbeleid

Bent u al verhuurder?

Qader Shafiq

Ja

U moet een vergunning aanvragen.
U kunt gebruikmaken van de overgangsregeling: Als u vóór 1 juli 2018
een omzettingsvergunning aanvraagt, gelden er lichtere voorwaarden.

dat tappen ze af
willen grip krijgen op strafbare feiten
van mij
van mijn moeder
en slepen het af naar hun donkere archieven

U kunt uw vergunning aanvragen op: www.nijmegen.nl/
diensten/bouwen-en-wonen

Tekst: Qader Shafiq

Foto: Jacqueline van den Boom
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Geven en nemen met de weggeefkast in Stip-Centrum
Heb jij nog spullen over waar je iemand
anders blij mee kunt maken? Sinds afgelopen maart staat er in de Stip in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis een weggeefkast.
Hierin mag je spullen achterlaten waar een
ander nog iets mee kan. Als je zelf iets
leuks ziet mag je ook zelf iets uit de kast
meenemen.
Alle spullen zijn welkom, zolang ze maar in de
weggeefkast passen. Zo kun je denken aan
een mooi beeldje, een oude mobiel of een
schilderijtje. Alleen kleding en etenswaar zijn
niet toegestaan. Natuurlijk moet het voorwerp

nog wel in goede staat zijn om iemand anders
er nog blij mee te kunnen maken. Kaartjes
zijn aanwezig voor een eventuele boodschap
aan de nieuwe eigenaar. Heb je zelf niets om
weg te geven? Je mag ook alleen iets meenemen.
Naast de weggeefkast kun je bij Stip terecht
voor advies over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. Kijk op stipnijmegen.
nl voor de openingstijden en ga naar facebook.com/StipNijmegenCentrum om ons te
volgen op Facebook.
Tekst: Saskia Reiniers, Stip

Foto: Stip

advertenties

Thuis
sterven
De VPTZ is een landelijke vrijwilligersorganisatie voor hulp aan ernstig
zieke mensen in de laatste fase van
hun leven.

Meditatie
Zen.nl Nijmegen
Zomercursus
in juli
www.zen.nl/nijmegen
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De vrijwilligers bieden onbetaald maar
niet vrijblijvend ondersteuning aan de
zieke en hun mantelzorgers. De VPTZ is
regionaal georganiseerd. De dagelijkse
leiding is in handen van de coördinatoren. Zij regelen de hulpinzet en begeleiden de vrijwilligers. Ze werken nauw samen met de professionele hulpverleners
in de regio. Zo zijn er binnen deze regio
de stichting VPTZ Nijmegen en de stichting VPTZ Heumen, Malden, Mook,
Groesbeek en de Vereniging Zuid-Gelderland. Zij hebben besloten om vanaf
1 januari 2018 samen verder te gaan
als één stichting: VPTZ Thuis Sterven
Rijk van Nijmegen. De laatste twee jaar
werkten de coördinatoren al veel samen
en namen zij tijdens de vakantieperiode
voor elkaar waar. Ook de vrijwilligers
van beide stichtingen volgden samen
scholingen en werden incidenteel aan de
andere stichting uitgeleend.
Er is voor gekozen de krachten te bundelen onder een bestuur met maar één doel:
het mogelijk blijven maken om de zieke
thuis te kunnen laten sterven. Voor meer
informatie ga naar onze website www.
vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl.
Tekst: bestuur VPTZ

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 15 mei 2018 om 14.00 uur

Thema: De weesinstellingen in Nijmegen en
Neerbosch: een geschiedenis in 		
mode
Spreker: Bob Hermkens, historicus en vrijwil-		
liger bij ‘t Van t Lindenhoutmuseum
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8,
zijstraat Lange Hezelstraat
Entree: 4 euro per persoon inclusief koffie of
thee in de pauze
In het Van ’t Lindenhoutmuseum is tot juni
2018 de expositie Kleren maken ’t Kind te
zien, over kleding en mode in de weesinstellingen te Neerbosch en Nijmegen. In het kader
van deze tentoonstelling vertelt historicus Bob
Hermkens over zijn zoektocht in de geschiedenis van de instellingen.
Tussen weesinstelling Neerbosch en de beide
weeshuizen waren namelijk grote verschillen
op het gebied van religie, economisch-sociale
achtergrond en stichtingsdatum. Zo bestond
het weeshuis in de Begijnenstraat al sinds
1562, ruim 300 jaar voordat het weeshuis in
Neerbosch überhaupt gesticht werd.
Aan de hand van deze verschillen wordt de
kledij in beide instellingen verklaard. Waarom
droegen ze bijvoorbeeld uniformen in Nijmegen en in Neerbosch niet? Daarnaast wordt
uitgeweid over de intrigerende praktijk van
het uitlenen van baarkleden – kleden die over
doodskisten worden gelegd – en het inhuren
van Nijmeegse weesmeisjes als klaagvrouwen
tijdens de uitvaart. Waarom werd dit gedaan
door de beide weeshuizen? En waren het typisch Nijmeegse praktijken, of kwamen ze ook
elders voor?
Zodoende krijgt u een mooie inkijk in de geschiedenis van zowel de Neerbossche als de
Nijmeegse weeshuizen. Een passend verhaal
voor de locatie van de lezing.

Een schoonmaak-poetsles in 1910

Voorjaarsschoonmaak
De maand maart ligt al weer een tijd achter
ons, met een heus koudefront aan het begin en een vroege Pasen aan het einde. In
vroeger tijden was deze maand aanleiding
om het huis en alles eromheen schoon te
maken. Het was met name een virus dat
bij huisvrouwen de kriebels veroorzaakte
en behoorlijk besmettelijk was. Er werd
argwanend naar elkaar gekeken hoever de
buurvrouw ermee was. Hele straten stonken naar de boenwas, de kleden werden
geklopt en verruild voor zomerexemplaren,
de kachel ging naar de schuur, het kolenhok
werd schoongemaakt en weer of geen weer:
je mocht als kind weer sokken aan in plaats
van die wollen prikmaillot. De ernst van de
epidemie is inmiddels behoorlijk afgezwakt,
maar toch sluimert het virus nog bij met
name het vrouwelijk deel van de bevolking.
Zo kan het gebeuren, dat je opeens ziet dat
de buurman, aangespoord door zijn echtgenote, de schuur aan het opruimen is en
er een groot deel van de inhoud opgeladen
wordt naar het grofvuil. Rommelmarkten en
kringloopwinkels kunnen in dit jaargetijde
het aanbod bijna niet verwerken. Zelf heb ik
altijd de neiging om de boekenplank eens
flink onder handen te nemen en dan wil
het nog wel eens gebeuren dat je tijdens
het stoffen begint te bladeren en te lezen.
Zo ook dit jaar. Mijn oog viel op het boek
staatsinrichting. Tjonge-jonge, dat je dat
toen allemaal moest leren. Mijn gedachten dwalen af, denkend aan de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen en het stemgedrag van al die kiesgerechtigden en de

uitslag en het bijkomende geneuzel over
die uitslagen. Per definitie staan de beste
stuurlui weer aan wal en hebben diegenen
die niet gaan stemmen weer de grootste
mond. Soms vraag je je dat ook wel af als je
ingeklemd in een hokje een vakje rood staat
te kleuren. Wat doe ik hier? Waarom ben
ik hier? Het is toch altijd weer even zoeken
naar een geschikte partij en een geschikte
kandidaat.
Ook is het raar dat het raadgevend referendum is afgeschoten en er vervolgens een
referendum wordt gehouden over de sleepwet. Gezien het opkomstpercentage wordt
het misschien eens tijd om naar landen te
kijken waar de stemplicht nog geldt. Met
het opkomstpercentage bedoel ik niet alle
bolletjes die nu uit de grond oppoppen. Als
je aan het niet komen stemmen een boete
vastmaakt van 100 euro, te innen door het
Centraal Incassobureau, dan genereert dit
gelijk zoveel overheidsinkomsten dat wellicht de eigen bijdrage van de zorg omlaag
kan. Eerste Kamer opheffen, lijkt mij ook
een goed plan.
Ik dwaal af met mijn boekenplankschoonmaak. Laten we hopen dat de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college als een
nieuwe bezem goed schoon gaat vegen en
begint aan de voorjaarsschoonmaak, daarbij ons mooie stadsdeel niet vergetend.
Positief blijven toch? Opgewekt pak ik met
de stofdoek het volgende boekje aan. Tegen
de Pinksteren zal het wel klaar zijn.
Anneke Arzbach

Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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HORREN OP MAAT
Hamstra - Bruynzeel
Voor elk type raam of deur, de juiste hor!

VALKHOFVERENIGING RENOVEERT

HAAR EIGEN VALKHOFBURCHT
De Valkhofvereniging heeft de maquette van de Valkhofburcht, die
in de Nicolaaskapel staat, laten renoveren.
De maquette, liefdevol gemaakt in de jaren 80 van de vorige eeuw
door de heer Lamers en door hem geschonken aan de Valkhofvereniging, was na 40 jaar trouwe dienst toe aan een opknapbeurt. Kunstenaar Kees Moerbeek is door de vereniging gevraagd dit project op zich
te nemen, omdat hij al een ruime ervaring heeft met het bouwen van
maquettes, zoals bijvoorbeeld zijn prachtige reconstructie van kasteel
Bat–Ouwe.

erk verkrijgbaar
In standaard of maatw

VAN WERKHOVEN
Oude Graafseweg 96 - Nijmegen - (024) 377 42 00
www.bouwmarktvanwerkhoven.nl
www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

Gelukkig had de heer Lamers de burcht exact op H0-schaal gemaakt.
H0 is een veel gebruikte schaal in de modeltreinenwereld. Hierdoor
was het voor Kees ook mogelijk om niet alleen de burcht te renoveren,
maar ook een beeld te scheppen van het dagelijks leven in de Valkhofburcht rond 1740. De maquette is nu van binnenuit verlicht. Het geheel
is 70 centimeter omlaag gebracht, zodat klein en groot nu het leven in
en om de burcht uitstekend kunnen bekijken.

Samen maken wij de wijk

MijnWijkplan
Heeft u een goed idee voor de openbare ruimte in uw wijk?
Is er een plek in uw buurt die u wilt verfraaien, of anders gebruiken (bijvoorbeeld voor
spelen, ontmoeten of groen)? Of heeft u een ander idee voor de openbare ruimte?
Plaats uw idee op de website nijmegen.nl/mijnwijkplan. Met het nieuwe wijkbudget
stelt de gemeente jaarlijks een miljoen euro beschikbaar om ideeën van wijkbewoners
uit te voeren.
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Het is voor iedereen nu
een prachtige zoektocht
in het verleden geworden
naar alle mensen en dieren
die hun rol spelen in dit
tijdsbeeld. En realiseer je
dan dat deze burcht in het
echt het gehele Valkhofpark
besloeg. Wat een indrukwekkend gezicht moet dat
geweest zijn. Wanneer de
gemeente de contouren
van de burcht heeft blootgelegd in het komende jaar, wordt de macht
van de Valkhofburcht weer voelbaar.
De vrijwilligers van de Valkhofvereniging ontvangen jullie graag van
dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De Nicolaaskapel
is helaas gesloten op maandag, tijdens huwelijkssluitingen en als er
grote evenementen zijn in het Valkhofpark.
Tekst: Rob van Bruggen

Foto’s: Valkhofvereniging

BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

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

Nijmegen.

Gezellig naar het
Bakkersmuseum
In april zijn we
met een groep
bewoners van de
Griffioen (Waterkwartier) naar het
Bakkersmuseum
in Ottersum geweest. Net als de
vorige keer werden we allerhartelijkst ontvangen
door de eigenaar,
Harrie Arts. Op persoonlijke wijze kregen we
een rondleiding door de bakkerij en chocolaterie, waar ook volop geproefd mocht worden.
Het museum, dat honderd jaar familietraditie
laat zien, was voor iedereen geweldig leuk om
in rond te kijken. De leuke anekdotes die Harrie volop en smakelijk vertelde, voelden als
een kers op te taart.
Ook dit keer moesten we moeite doen om weg
te komen, want voor de lunch werden we verwacht in hotel Van der Valk in Molenhoek. De
ontvangst in het restaurant was heel hartelijk
en de lunch was uitstekend verzorgd. Met dank
aan de vrijwilligers die voor het vervoer en de
persoonlijke begeleiding hebben gezorgd.

Openhuis buurtcentrum ’t Oude Weeshuis
Zaterdag 9 juni is er weer open huis in buurtcentrum ’t oude Weeshuis aan de Papengas 8.
Dit keer valt het samen met de open dag van
de Nijmeegse stadstuinen. De stadstuin van ’t
Oude Weeshuis ligt er prachtig bij en is de hele
dag geopend voor publiek. Gedurende het
open huis zijn er diverse optredens van onder
meer het Nijmeegs Smartlappenkoor, de Ierse groep Doolin, en de Weesgegroetjes. Het
buurtcentrum is die dag geopend van 10.00 tot
16.00 uur. De koffie staat voor u klaar!
Voor verdere informatie kijk op de Facebookpagina’s: Stadstuin ’t Oude Weeshuis, Stichting Benedenstad Nijmegen, telefoon 06 18 47
36 89 (Els Stouthamer).
Kennismaken met de gespreksgroep
In buurtcentrum ’t Oude Weeshuis komt om
de week een groep actieve ouderen bij elkaar.
Ze praten onder het genot van een kopje koffie over allerlei thema’s. Ook worden er activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Wilt u eens
kennismaken met deze groep? Voor informatie
kunt u bellen met Tineke van Iersel (06 50 69
19 70) of Mia (06 40 15 01 85).
Tekst en foto’s: Els Stouthamer

WAT TE DOEN
MET 1 MILJOEN?
Inwoners van Nijmegen krijgen een
wijkbudget voor plannen in de openbare
ruimte van hun wijk. De gemeente Nijmegen maakt jaarlijks 1 miljoen euro
vrij uit het bestaande onderhoudsbudget en besteedt dit aan de plannen van
Nijmegenaren.
Heeft u wensen voor de openbare ruimte
in uw wijk? Zet samen met uw buurtgenoten en wijkregisseur openbare ruimte het
wijkbudget in.
De hoogte van het budget is gebaseerd op
het aantal woningen en oppervlakte openbare ruimte in de wijk. Voor het Centrum
en Benedenstad is er voor 2018 72.000
euro beschikbaar voor omvormingen, vervanging en extra onderhoudsmaatregelen
voor de openbare ruimte.

WIJKPLAN

Welke plek in uw wijk zou u willen verfraaien of anders willen gebruiken? Laat
het weten op de website MijnWijkplan.
Ideeën die voor eind juni 2018 worden
ingediend en positief zijn beoordeeld, worden ditzelfde jaar nog gerealiseerd. U kunt
het wijkbudget inzetten voor het opfleuren
of veranderen van bestaande openbare
ruimte.
Verzoeken voor gewoon onderhoud, zoals
het repareren van een kapotte lantaarnpaal
of het recht leggen van stoeptegels, kunt u
nog steeds melden via de Meld & Herstel
app. Hiervoor hoeft geen wijkbudget ingezet te worden.
Naast het indienen van uw eigen wensen
en ideeën kunt op MijnWijkplan de ideeën
van anderen bekijken en erover meepraten,
de ideeën ‘liken’ en u er eventueel bij aansluiten. Samen beslist u of het wijkbudget
wordt ingezet. Op nijmegen.nl/mijnwijkplan vindt u verder nog informatie over de
plannen voor en uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte van de wijk.
Houd MijnWijkplan ook in de gaten voor
informatie over de wijkavond.
Voor hulp en vragen kunt u terecht bij uw
wijkregisseur openbare ruimte of het Stip
in uw wijk. Als inwoner weet u het beste
wat er mist of beter kan in uw wijk. Laat
het weten via nijmegen.nl/mijnwijkplan.
Tekst: gemeente Nijmegen
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl

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
jaarlijkse Vrienden-van-Marikenborrel.
Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de
bibliotheek en diverse supermarkten en horecagelegenheden.

STOUTHAMER CATERING
Kelfkensbos 51 | 6511 TB Nijmegen
T 06 184 736 89
www.stouthamercatering.nl

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

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

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

GEERLING OPTIEK
Voor brillen en contactlenzen
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

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

L&S bed- en interieurmode
E-mail: info@l-en-s-bedmode.nl
www.l-en-s-bedmode.nl

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

Cafetaria Vuurens
Smetiusstraat 16 | 6511 ES Nijmegen
T 024 322 42 73

Moenen Woondecoratie
en Projecten
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

UW
GEGEVENS
HIER?
DAT KAN!

Milder administraties & belastingen
Hertogstraat 117 | 6511 RX Nijmegen
T 024 324 46 03
www.mabnijmegen.nl

Siam Thai Palace
Kelfkensbos 52 | 6511 TB, Nijmegen
T 024 679 37 77
www.siamthaipalace.nl

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten?

Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, redactiemariken@gmail.com
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Foto’s: gerie sandmann

