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Als stadsgids van Gilde Nijmegen 
liep Ed Nieuwenhuis al enige jaren 
met bezoekers door de Hezelstraat 
en omgeving. Hij maakte kennis 
met huidige bewoners en onder-
nemers in de straat. Dit jaar sloot 
collega-gids Thed vanden Berg 
zich bij hem aan. Een oproep in 
de Gelderlander aan mensen die 
geboren en getogen zijn in de He-
zelstraat leverde een onverwachte 
hoeveelheid reacties op. Sindsdien 
nodigen de twee gidsen wekelijks 
één van de mensen die gereageerd 
hebben uit om een bezoek te bren-
gen aan hun geboortehuis en de 
omgeving waar ze zijn opgegroeid. 
Het doel om op deze manier ver-
halen en beelden te verzamelen, 
levert verrassende resultaten op. 
Dit keer de heren Cor Hoogveld en 
Hennie de Wit van nummer 11, nu 
kaashandel De Wit.

feb 2019
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (1)

Cor Hoogveld (links) en vader en zoon De Wit

Lange Hezelstraat 
nummer 11

Bakkerij Hoogveld 
Kaashandel De Wit

Echtpaar Hoogveld

Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

‘De Bossche bollen lagen hier zo maar voor het grijpen’, vertelt 
de heer Hennie de Wit (82) met een lach. ‘We gingen naar school. 
Dan stond de deur hier op een kier. Die deur was te groot voor 
mij. Bakkersknecht Bruisten was niet in de buurt en dan jatten 
wij hier een Bossche bol.’
 
We zitten in een klein kantoortje, achter de kaaswinkel van Roland 
de Wit (zoon van Hennie) aan de Lange Hezelstraat nummer 11. Ook 
aanwezig is de heer Cor Hoogveld (82). 
De familie Hoogveld had in dit pand van 1937 tot 1965 een bakkerij 
met lunchroom, die in Nijmegen en wijde omgeving bekendstond om 
de heerlijke Bossche bollen. 
Cor Hoogveld was een half jaar toen de familie verhuisde van In de 
Betouwstraat naar de Hezelstraat. ‘Mijn vader heeft de naam Bossche 
bollen bedacht’, zegt Cor. ‘Kun je rustig van me aannemen. Heeft 
niets met Den Bosch te maken.’ 

In 1972 verhuisde kaashandelaar Hennie de Wit vanaf nummer 37 
naar het huidige pand. Tussen 1965 en 1972 werd het pand bewoond 
door tapijthandelaar Burgers. Mede door Hennies voortvarende aan-
pak werd het faillissement van de tapijthandelaar afgekocht, werden 
schuldeisers tegemoetgekomen en kon de familie De Wit haar intrek 
nemen in wat nu een beeldbepalende plek in de straat is.
Een groot stuk behang op de ruit van nummer 37, VERHUISD NAAR 
11, kondigde in 1972 de overstap aan.
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Oudste winkelstraat 
van Nederland
Om de slogan oudste winkelstraat van 
Nederland kracht bij te zetten heeft de 
gemeente Nijmegen samen met een 
kopgroep met ondernemers, de onder-
nemersvereniging en het Gilde het plan 
opgevat het verborgen verleden van de 
Hezelstraat en aangrenzende straten, 
het Hezelstraatkwartier, zichtbaar te 
gaan maken, middels anekdotes, foto’s 
en andere boeiende (archeologische) 
vondsten. Het Gilde doet dat met het 
verzamelen van verhalen en foto’s, 
zoals in dit artikel beschreven.

Het pand kende in de loop der tijd vele be-
stemmingen. Het was één van de duurdere 
huizen in de Hezelstraat. Het pand heette in 
de zeventiende eeuw de Hopwagen. Isaack 
van de Heuvel, die de Hopwagen geërfd had, 
had iets te maken met de handel in hop, die 
per schip over de Grift werd aangevoerd. 1) 

Terug naar de familie Hoogveld
Al in 1555 werd er op deze plaats gebakken. 
Hendrick van Loen was er de banketbakker. 
2) Net als zijn zestiende-eeuwse voorganger,  
gebruikte Hoogveld de grote kelders voor het 
bakken van zijn brood en bereiden van het 
banket. 
De grote kelder, die uit drie delen bestaat, 
heeft aan de voorzijde nog de stenen trappen 
naar de straat (foto 1), waar vanaf de straat 
alleen de dichtgemetselde nissen te zien zijn 
(foto 2).

In het middendeel van de kelder is een grote 
nis met nog twee originele eierputten (foto 3).
‘Als de prijs van de eieren laag was, werd een 
grote voorraad ingekocht en dan legde men 

de eieren in deze, met kalkwater gevulde ste-
nen bakken. Ze bleven dan lang goed’, vertelt 
Cor Hoogveld.
De ovens stonden op een verhoogde, stenen 
ondergrond. ‘Iedere zondagavond moesten 
we voorbranden. De kolen werden aan de 
Jodenbergzijde de kelder ingebracht’, herin-
nert Cor Hoogveld zich nog. ‘De kelder was 
trouwens ook de plek waar wij als kinderen 
onze straf moesten uitzitten, als we het eten 
niet lustten. Ik lustte geen vis. Dan moest ik 
de kelder in, daar heb ik het ook maar weg-
gegooid’ (foto 4).

Bij de kelder heeft Hennie de Wit ook zo zijn 
herinneringen. Niet alleen de kolen moesten 
op een bepaald moment de kelder uit, ook 
bij de verbouwing na de overname, kwamen 
er antieke, witte tegeltjes onder zes lagen 
vloerbedekking uit. De aannemer voerde deze 
waardevolle tegels af. 
De prachtige mozaïekvloer, die de hele bene-
denverdieping besloeg, werd ook op een hoop 
gegooid. In zijn opruimwoede gaf Hennie ze 
mee  aan een jong stel, dat er hun huis mee 
inrichtte. Een familielid dat belangstelling 
had, kwam te laat. 

Alleen in de gang naar het achterhuis is een 
deel van deze mooie vloer nog te bewonderen 
(foto 5).

Na de oorlog werd er in de kelder nog een 
schieter (houten schep om brood in/uit de 
oven te schuiven) teruggevonden. Bovendien 
lagen er veel granaathulzen uit de zogenaam-
de granatentijd.

Foto 1. Stenen trap in de kelder

Foto 2. Dichtgemetselde nissen onder het raam

Foto 3. Eierputten

Foto 4. Cor Hoogveld in de kelder

Tweede Wereldoorlog
Het (vergissings-)bombardement en het naar 
beneden komen van de St. Stevenstoren had 
in deze hoek van de stad grote gevolgen. De 
huisnummers 1 tot en met 9 waren geheel 
verdwenen, net als de hele Houtstraat. Num-
mer 11 bleef gespaard, was flink beschadigd, 
maar stond als het enige pand nog overeind 
(foto 6 op de volgende pagina). 

Aan de achterkant had wel brand gewoed, 
maar die achterkant is later weer opgebouwd. 
Er kwam zelfs een extra etage bovenop. In 
de Jodenberg zijn de drie lagen  (drie etages) 
duidelijk zichtbaar, getuige de drie kleuren 
steen (foto 7). Bij de brand moest de brand-
weer het water uit de Waal halen, omdat het 
die dag ontzettend vroor.              >>

Foto 5. De tegels in de gang
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Cor Hoogveld was op het moment van het 
bombardement onderweg van de school aan 
de Hertogstraat naar huis. Hij liep ter hoogte 
van de Blauwe Steen. Onderweg werd hem 
aangeraden niet de gebruikelijke weg te 
lopen, maar via de Smidstraat en de Ganzen-
heuvel. Bij thuiskomst stond daar alleen num-
mer 11 nog overeind. De familie Hoogveld 
kende geen slachtoffers. 
‘Spullen werden naar buiten gedragen. Ik 
mocht niet meer naar binnen toe’, herinnert 
Cor zich. ‘En ik had ook nog honger ook. 
Er werd gejat bij het leven. Liep je aan de 
voorkant, dan pikten ze achter. Liep je achter, 
dan pikten ze voor. Dat was heel verschrik-
kelijk. Zelfs een politieman liep met een la 
vol chocola, bestemd voor de Bossche bollen, 
gewoon naar huis toe. De boel stond in brand, 
maar men jatte alles mee. Vooral bij de slijte-
rijen. Met dozen vol ging men er vandoor.’ 

Hoewel niet verwoest door het noodlottige 
bombardement, heeft de buurt wel te lijden 
gehad in de granatentijd. 

‘Onderaan de Hezelstraat lag een grote berg 
granaathulzen. Granaatinslagen waren nog 
lang zichtbaar’, vertelt Hennie de Wit. ‘Tanks 
reden de Houtstraat af en gingen door de He-
zelstraat. Ook de tank waarop Jan van Hoof 
zat, op weg naar de Nieuwe Markt. De fami-
lie van Hoof, bekend bij de vader van Hennie. 
Op zijn laatste gang door de Hezelstraat zag 
Hennies vader, staand voor het raam, Jan van 
Hoof voorbijkomen.’ 

Of er nog verminkingen aan dit pand zicht-
baar zijn? 
‘Toen de panden hiernaast ingestort waren, 
begon het achter bij ons dus ook te branden. 
De balken die waren aangetast en geblakerd 
zitten er nog. Er zijn gewoon nieuwe balken 
tegen aangezet’, vertelt Hennie de Wit (foto 
8). ‘Boven is de inslag van een granaat zicht-
baar. Aan de Jodenberg kun je de plek nog 
zien. Hhij is provisorisch dichtgemaakt’, ver-
volgt hij (foto 9).

NAMEN
Rondom het pand nummer 11 circuleren on-
derstaande namen die verwarring scheppen.

• Zo is daar de foto van vlak na het bom-
bardement (te zien op pagina 4), waarbij de 
naam Chocolaad Driessen op de gevel prijkt. 
Dit veronderstelt dat dit de naam is van de 
eigenaar van de winkel. Dat is niet het geval. 
De familie Hoogveld woont in het pand en 
heeft er de banketbakkerij. Het opschrift is 
dan ook de naam van het product dat er ver-
kocht wordt: Driessen chocolade. Reclame 
dus. Zo heeft er ook nog een tijd de naam Van 
Dungen op de gevel gestaan. 

• Een andere naam die de etalageruit van 
bakkerij Hoogveld sierde was De Zeeuw. De 
eigenaar was toch ècht de vader van Cor en 
Henk Hoogveld, de heer H.J.F. Hoogveld. 3)

• Jodenberg, Gouveneursgas. Twee namen 
voor het gasje naast het pand van De Wit die 
nogal eens door elkaar gebruikt worden. 
‘Ik heb nooit een bordje Gouveneursgas ge-
zien, ook niet in de oorlog’, beweren beide 
heren stellig. ‘Altijd Jodenberg geweest.’ Na-
vraag leert dat in 1779 de naam Gouveneurs-
gas voor het eerst gebruikt werd. In 1860 
ging deze naam over in Jodenberg. Jodenberg 
komt van het geslacht Jode (Joede), dat be-
hoorde tot de oudste adel van Gelderland.  In 
de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw 
woonden aan deze straat verschillende gou-
verneurs van het garnizoen. Tot 1860 werd 
deze naam gehanteerd.
Spronxberg was de tijdelijke benaming van 
de Jodenberg in de periode 1943-1944. Via 
Henk Hoogveld, de broer van Cor, horen 
we dat deze naam wel degelijk op de gevel 
prijkte. 4)

1) en 2) Nijmegen, de bewoningsgeschiedenis 
van de Lange Hezelstraat, Willy Niessen
3)  www.Noviomagus.nl
4)  Rob Essers, Stratenlijst gemeente Nijme-
gen 2019, letter S

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: familie De Wit, familie Hoogveld en 
Ed Nieuwenhuis   
Foto 6: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Foto 6. Alleen nummer 11 staat nog

Bent u geboren en/of getogen in de 
Hezelstraat? Wij kijken uit naar uw ver-
halen. Laat het ons weten via edann@
upcmail.nl of bel naar 06 43 79 51 51.

Foto 7. Drie kleuren steen. Opbouw na oorlog

Foto 8. Door brand aangetaste balk zit er nog

Foto 9. Zichtbare granaatinslag in Jodenberg
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Overal slaat de vergrijzing toe, behalve in de diverse stadscentra in 
Nederland. Zo ook in Nijmegen. Het centrum laat een andere de-
mografisch opbouw zien dan de ander wijken in Nijmegen. Vooral 
veel studenten blijven na hun studie in Nijmegen wonen. Het gros 
daarvan woont in en om het centrum. Deze groep jongeren is wat 
onderbelicht in ons wijkblad. Naast de veel gelezen en mooie ru-
brieken Vergeten verleden en Vroeger en nu is het tijd voor wat 
adolescent tegengas.

Zo raakte ik tijdens het uitlaten van mijn teckel in gesprek met Rosa 
Mulder, stagiaire bij de JongerenStip, over de mogelijkheid om de groep 
jongeren een podium te geven in Mariken. Nijmegen telt negen Stips 
verdeeld over de stadsdelen van Nijmegen. De Stip is een laagdrem-
pelige voorziening in de wijk voor informatie en advies over wonen, in-
komen, formulieren, zorg en opvoeding. Ook is de Stip een plek voor 
ontmoeting en verbinding. Bewoners kunnen er terecht voor ideeën 
voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten 
ergens mee te helpen. In de Stips werken beroepskrachten van zorg- en 
welzijnsorganisaties, gemeente en bewoners samen. Elke Stip heeft een 
coördinator die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de Stip en 
samenwerking in de wijk. (www.stipnijmegen.nl).  Stip kent maar één 
JongerenStip, geopend sinds oktober 2018, en - hoe kan het ook anders 
- deze is gevestigd in het centrum van Nijmegen. Hier worden jongeren 
voorzien van informatie en advies door jongeren, onderwerpen zoals 18 
en nu, seksualiteit, schulden, eenzaamheid et cetera ( www.jongerenstip.
nl). 

Rosa Mulder
Rosa is eerstejaars student Social Work aan de HAN en houdt zich bin-
nen het JongerenStip bezig met het thema Netwerkpartners. Voordat 
Rosa begon aan deze sociale studie studeerde ze International Lifestyle 
Studies, een economische studie over ‘concepting’ en ‘trendwatching’. 
Na de dood van haar vader en een bezinningsperiode van drie jaar, 
waarin ze allerlei horecabaantjes bekleedde, besefte ze dat ze meer 
in haar mars had en meer met mensen had dan met geld. Social work 
kwam toen vanzelf op haar pad. 

Op het lijf
Het thema Netwerkpartners is Rosa op het lijf geschreven. Ze stapt mak-
kelijk op andere mensen af, is vriendelijk en behulpzaam en praat mak-
kelijk. Ze vindt het leuk om andere tot actie aan te zetten en dingen te 
laten inzien. Ze brengt mensen en organisaties met elkaar in verbinding. 
‘Connecten’ is echt haar dingetje.

Inspirerend
Door onder andere haar stage bij de JongerenStip komt ze veel inspire-
rende en ondernemende jongeren tegen. Ze geeft deze mensen graag 
een podium in Mariken. Sommigen kunnen een duwtje in de rug en 

steun van anderen gebruiken. Zo is daar haar zus Julia die onlangs voor 
zichzelf is begonnen. Ze werkte als ggz-verpleegkundige in de psychi-
atrie, maar was ontevreden met de inefficiënte manier van werken. Nu 
begeleidt ze onder andere verschillende jongeren met haar ‘bewegen in 
het bos’-groep. 

Graag stelt Rosa Jeroen Antoine aan ons voor. Deze jongen begint een 
beetje bekendheid te krijgen als muzikant. Hij is onderdeel van Altijd 
Onderweg en werkt daarnaast ook als rap workshop docent.   

Dan is er Lars. Hij heeft een tijdje met zichzelf in de knoop gezeten en is 
sindsdien erg gemotiveerd om eenzame jongeren te ondersteunen. Uit 
het onlangs gehouden EenVandaag-opiniepanel blijkt dat 43 procent 
van de jongeren zich vaak eenzaam voelt. Naast wonen en financiën 
is dit een van de belangrijkste jongerenthema’s. Lars is bezig met het 
ontwikkelen van een concept om eenzaamheid onder jongeren aan te 
pakken.  

Eens in de maand organiseert een drietal jongens Mensen zeggen din-
gen, een ‘spoken word’-evenement. Hier vertolken jongeren hun zelf 
geschreven poëzie, raps en andersoortige teksten. Deze jongens zijn toe 
aan vernieuwing. Wat dat gaat worden is nog een verassing.

Afgestudeerd juriste Marleen de Vries verruilde de juridische wereld 
voor een carrière als yogadocent. Zaid van 17 heeft zijn eigen kledinglijn 
ontworpen en opent binnenkort zijn eigen winkel in het centrum. Ge-
noeg dynamiek in het centrum. 

Houd Mariken de komende tijd in de gaten. We gaan een heuse jon-
gerenserie maken met telkens een van de hierboven genoemde inspi-
rerende jongmensen in de hoofdrol. Stof en verhalen genoeg.  We zijn 
nieuwsgierig en kijken ernaar uit.

Tekst: Manja van der Kraan     Foto: Gerie Sandmann 

Inspirerende 
jongeren

Rosa Mulder
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OpGROEIEN IN 
NIJMEGEN-CENtRUM

Lena (11)

☻Waar ben je geboren?
Lena: Ik ben thuis geboren in het huis waar we 
toen woonden in de wijk Groenewoud.

☻Hoe vind je het om te wonen in 
Nijmegen-Centrum?
Lena: In het begin moest ik wel heel erg wen-
nen, want het is anders dan in de wijk Groe-
newoud. We zijn wel om en om bij papa de 

weekenden en een aantal dagen in de week. 
In het centrum is wel alles lekker dichtbij als 
je kijkt naar de winkels en de feesten zoals de 
Vierdaagse. Nu in de winter gaan we weinig 
naar buiten, maar in de zomer gaan we wel naar 
de speeltuintjes. Achter bij de Spinthuis zitten 
veel hangjongeren, maar in de Nonnenstraat is 
ook een speeltuin waar we soms heengaan. Af 
en toe gaan we met mama skeeleren richting de 

Lux, maar toen het had gesneeuwd zijn we ook 
met de slee de Grotestraat af gegleden. Dat is 
natuurlijk wel mooi zo’n schuin aflopende straat 
in het centrum.

☻Met wie woon je in dit huis?
Lena: Met mijn broer Hein, hij is negen, mijn 
moeder Lon en de goudvis Frits. (Redactie: Hein 
wil niet geïnterviewd worden en ook niet op de 
foto, maar is er wel bij.)

☻Op welke school zit je?
Lena: Op de Montessorischool aan de Heyen-
daalseweg. Dat is een ouderwets, knus school-
gebouw aan het begin van de Heyendaalseweg 
en vlak bij het huis van mijn vader, dus lekker 
dichtbij, als we daar zijn. De school begint om 
half negen. Als we om zeven uur opstaan, dan 
zijn we mooi op tijd op school. Ik zit in groep 
acht en ga dit jaar van de basisschool af. Voor 
het vervolgonderwijs ben ik al naar een paar 
scholen gaan kijken, maar ik denk dat ik bij mijn 
eerste keus blijf: de NSG in Groenewoud. Het 
lijkt mij een leuke school en is ook lekker dicht 
bij het huis van mijn vader.

☻Je hebt een broer die jonger is. 
Hoe is dat?
Lena (Hein spitst intussen zijn oren): Ach ja, we 
kunnen goed met elkaar opschieten, maar heb-
ben ook wel eens ruzie of kibbelen samen. 

☻Wat zijn je hobby’s?
Lena: Ik voetbal bij Trekvogels, dat vind ik heel 
erg leuk. Het is jammer dat het tot nu toe alleen 
maar trainen is en ik op de reservebank zit, want 
er zijn teveel meisjes voor het team. Binnenkort 
komt er misschien een tweede team en dan 
zou ik gelukkig wel mee kunnen doen met de 
wedstrijden in de competitie. Een keer per week 
ga ik ook naar de Lindenberg voor de musical-
lessen. Per jaar hebben we één keer een uit-
voering. Verder heb ik ook mijn zwemdiploma’s, 
natuurlijk A en B.

☻Heb je ook een hartsvriendin?
Lena: Dena is mijn vriendin. Zij zit bij mij op 
school en woont in de Ooij. We komen bij elkaar 

☻☻

Gewapend met camera en opschrijfboekje is de bestemming deze keer Grotestraat. Het blijft elke 
keer leuk om achter een andere voordeur te kijken. De huizen van portaal met de keuken op de 
begane grond zijn qua indeling allemaal hetzelfde, maar elke keuken is weer anders ingericht. De 
meeste bewoners van dit type huis verblijven veelal in de keuken. In de keuken van de jongedame 
die wij aan gaan interviewen, is dit ook het geval. Wij zitten gezellig aan een heerlijke tafel, tussen de 
kleur en knutselspullen, met moeder en broer van de hoofdpersoon van deze eerste Mariken 2019.

Mogen wij aan u voorstellen: Lena Coert, 11 jaar en sinds anderhalf jaar woonachtig in de Grotestraat.



9

William Nijland

De postbode
Hij tipt ons wel eens. Elke wijkagent wordt wel eens aangesproken door een 
postbode. Zij lopen door de hele wijk, zien en horen veel. Zo ook november 
2018. Of ik wist wat er daar in die flat gebeurd was. Ik hield me wat op de 
vlakte. Er waren in die flat namelijk wel wat zaken die speelden. 
Hij trof een volle brievenbus. Dat gebeurt vaker, maar dan hoort hij wel van 
iemand of er een ziekenhuisopname achter zit of een wat langere vakantie. De 
postbode kon er geen vinger achter krijgen. Hij was al eens naar boven gelo-
pen en had bij de voordeur gestaan. Twee keer zelfs en daar ook aangebeld 
en geklopt. Niets. Hij keek me aan en ik las in zijn ogen: ‘Het zal toch niet zo 
zijn?’ Hij zei dat het een oudere man was, tegen de zestig. Bedankt, dacht ik, 
dat ben ik ook al. Nadat ik beloofd had er wat aan te doen, vervolgde de post-
bode zijn ronde. 
Ik raadpleegde de systemen. Geen bijzonderheden. Ja, een paar jaar geleden 
was meneer eens verward aangetroffen. Dan maar naar boven de trappen op. 
Bij de voordeur leverden mijn acties ook geen reacties op. Toch wel. Uit een 
woning iets verder kwam de schilder naar buiten. We kletsten wat en hij ging 
weer aan het werk. De buurvrouw wist me te vertellen dat ze een hele rustige 
buurman had, ze zag hem al een hele tijd niet meer. Misschien al meer dan 
twee jaar niet. We keken naar het spinrag aan de deur. Die was maanden niet 
open geweest.
De schilder wees naar zijn ladder. We keken naar boven. Ik klom naar boven. 
Op het dak zat een lichtkoepel en na wat prutswerk kon ik deze eraf schroe-
ven. Ik lichtte de koepel en hield even de adem in. Nee, geen luchtje die je zou 
verwachten. Beneden mij zag het er netjes uit. De ladder het dak op en via 
de lichtkoepel naar binnen. Langzaam liep ik via de ladder naar beneden. Het 
was een kleine woning. Ik zag twee dichte deuren. De badkamer was leeg en 
de slaapkamer daarna ook. Een beetje opgelucht keek ik om me heen. Ik vond 
een boeking van een vakantie zomer 2018. Misschien was hij daar nog?
Maanden later appte ik met mijn kameraad van Portaal. Nee, meneer hebben 
ze niet gesproken. Ja, hij betaalt de huur. 
Het knaagde en na een flinke zoektocht in de krochten van de geautomati-
seerde systemen vond ik een telefoonnummer en via-via kreeg ik zijn moeder 
aan de lijn. Haar zoon woonde tijdelijk bij haar. Hij was zwaar overspannen. 
De oude dame dankte mij een paar keer. Dat er een oog waakte over haar 
zoon, gaf haar een goed gevoel. 
Met haar zoon gaat het langzaam beter. 
 
Postbode bedankt!
 
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl

Twitter: @wijkagt_william

thuis en kunnen goed met elkaar opschieten. 

☻Waar word je heel blij van?
Lena: Van Jumpsquare in Nijmegen naast de Karwei word 
ik heel blij als we daar heen gaan. Je moet wel reserveren, 
maar er is van alles te doen. Het is één van de grootste 
indoor-trampolineparken in Nederland, maar er is ook een 
sportgelegenheid voor balsporten en een Big Air Bag waar je 
op kan springen en een foampit en een monkeybar. Allemaal 
heel leuk om te doen en gezellig.

☻Wat is je favoriete vakantieland?
Lena: We zijn al in Denemarken geweest, Frankrijk en 
Spanje. Ook al naar Cyprus, België en Portugal. Het is 
overal mooi. In Spanje hadden we vakantie in een hutje op 
een leuke camping. We gaan en met mama en met papa op 
vakantie. Dat is dus heel fijn.

☻Als je veel geld zou hebben, 
wat zou je daarmee willen doen?
Lena: Ik zou dan graag naar New York willen. Mijn knuffel 
Yorki komt daar vandaan en dus ben ik erg nieuwsgierig naar 
die stad. Het is erg duur om daar heen te gaan, daarom wordt 
het even door sparen.

☻Wat is je lievelingseten?
Lena: Pizza!!! roept ze en broer Hein fluistert andijviestamp-
pot. Ook lekker beaamt Lena.

☻Wat wil je later worden?
Lena: Geen enkel idee. Je kan van alles worden. Dat zie 
ik later wel. Eerst maar de school afmaken. Misschien wel 
musicalster.

☻Wat is je grootste droom?
Lena: Echt een keer naar New York toe.

Het was weer een bijzondere ontmoeting met een lieve elfjarige. 
Voor Lena was het sowieso een bijzondere dag omdat ze net 
een beugel met blokjes had gekregen. Dat was even wennen 
en een vreemd gevoel. Gelukkig is zij niet de enige die tijdelijk 
met een beugel-bekkie moet lopen en de foto’s zijn meer dan 
mooi geworden. Broer Hein maakte er ondanks dat hij niet in de 
picture wil staan een complete middag van, door af en toe kleine 
dingetjes aan te vullen, ondertussen vrolijk doortekenend in zijn 
boekje aan zijn voetballogo’s. Een gezellig stel met z’n drieën.

Tekst: Anneke Arzbach      Foto: Gerie Sandman



Toen zo’n twee jaar geleden de naam ‘Filmhuis 
O42’ boven de ingang van het pand Oranjesin-
gel 42 verscheen, riep dat nog geen vragen bij 
mij op. ‘Zal wel een voortzetting van villa LUX 
zijn’, schoot het ongeïnteresseerd door mij heen. 
villa LUX was destijds een poging van filmhuis 
LUX een extra vertoningslocatie buiten het eigen 
pand aan de Mariënburg te betrekken.

Ook nadat ik ted Chiaradia, voormalig directeur van 
Filmcentrum De Mariënburg en LUX, in het café van 
Oranjesingel 42 was tegengekomen, drong het nog 
niet tot me door dat er intussen écht iets veranderd 
was. Ik ken Ted als één van de eerste film-enthousi-
astelingen die in de jaren 70 van de vorige eeuw Nij-
meegs Filmhuis op de Nijmeegse bioscoopkaart heb-
ben gezet. Later werd hij directeur van het Filmhuis 
en bouwde, soms eigenhandig, mee aan de eerste 
eigen filmlocatie, in een voormalig bankgebouw aan 
de Mariënburg. Het hoogtepunt uit zijn Nijmeegse 
carrière is, naar eigen zeggen, de opening van het 
gloednieuwe filmcentrum LUX op 22 oktober 2000 
door de Franse filmster Catherine Deneuve. ‘Dan stijg 
je wel even boven jezelf uit’, vertelt hij tijdens het ge-
sprek dat ik een paar weken geleden met hem had.

Welnu, twee jaar geleden, met de komst van Film-

huis O42 en met de terugkeer van ted Chiaradia is 
écht iets veranderd in het Nijmeegse bioscopenland-
schap. Naast de zalen waar de commerciële block 
busters te zien zijn (Carolus, VUE, pathé) en waar de 
‘betere films’ draaien (LUX), heeft Nijmegen weer 
een bioscoop waar kunstzinnige, eigenzinnige films 
vertoond worden: Filmhuis O42 en ted Chiaradia 
heeft er de leiding.

ted had en heeft geheel eigen ideeën over hoe je 
een filmhuis moet opzetten. Samen met een team 
van vrijwilligers realiseert hij aan de Oranjesingel 42 
een ‘tegendraadse filmhuis, dat de juweeltjes van de 
internationale filmkunst koestert; beeldende en pure 
cinema die inspireert en beroert.’ Hiermee is hij terug 
op het oude nest O42, in de jaren 70 van de vorige 
eeuw de bakermat van het alternatieve filmcircuit in 
Nijmegen.

Een korte geschiedenis
tot halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw kende 
Nijmegen alleen de commerciële bioscopen Carolus 
en Luxor (plein 1944), Centrum theater (Houtstraat) 
en Scala (Burchtstraat). Hun filmprogrammering be-
perkte zich tot geheide kassuccessen als de James-
Bond-serie en natuurlijk met enige regelmaat films 
uit tirol (vanwege de bergen). Iets ‘alternatiefs’ was 

er slechts sporadisch te zien in bijvoorbeeld Studio, 
een klein bijzaaltje onder Luxor. Niet dat de aanbie-
ders niet wilden, maar door het monopolie van de 
Nederlandse Bioscoopbond was het voor hen haast 
onmogelijk andere films te programmeren.

Toch vonden sommige artistieke en politieke films 
hun weg naar Nijmegen. Zo waren in het Kolping-
huis met enige regelmaat filmvoorstellingen te zien 
voor turkse gastarbeiders en werden in de achter-
zaal van het USN-café aan de Oranjesingel 42 niet-
commerciële films vertoond. In 1974 verenigden zich 
deze twee initiatieven en werd de Stichting Filmhuis 
Nijmegen opgericht. Het pand aan de Oranjesingel, 
eigendom van de USN (Unie van Studenten Nijme-
gen), werd de thuishaven. In O42, zoals het pand al 
snel genoemd werd, vonden een aantal organisaties 
elkaar die zich bewogen op het ‘snijpunt van politiek 
en cultuur’: Filmhuis Nijmegen, het politiek-cultureel 
tijdschrift tegenspraak, de Werkgroep Improviseren-
de Musici (WIM), de culturele organisatie van Surina-
mers in Nijmegen (Winawan), het COC en de USN. 
(Bron: Huis van de Nijmeegse geschiedenis)

Gedurende de beginperiode was het Filmhuis sterk 
verbonden aan de thema’s die vanuit de andere or-
ganisaties van O42 werden aangedragen. ‘toen ik 

FILMHUIS O42, TERUG OP HET OUDE NEST
Ted voor muur met poster Jean Moreau
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Catherine Deneuve opent Filmcentrum LUX. Rechts van haar Ted Chiaradia



begon’, vertelt ted, ‘was er net de maand daarvoor 
een poolse thema-maand geweest en iedere organi-
satie leverde vanuit de eigen invalshoek een bijdrage 
aan de realisatie ervan.’ polen stond halverwege de 
jaren 70 veel in het nieuws vanwege de politieke en 
sociale ontwikkelingen. Er heerste een diep gewor-
teld gevoel van onvrede jegens het door de Sovjet-
Unie gesteunde communistisch regiem. Uit die peri-
ode zijn de acties bekend van vakbondsleider Lech 
Wałęsa en de stakingen in de haven van Gdansk. 
Voor het politiek Café O42 waren deze ontwikkelin-
gen aanleiding voor vele discussieavonden. Ook van 
het Filmhuis werd verwacht dat zij een bijdrage le-
verde aan deze thema-maand. ‘Zo waren er bijvoor-
beeld films te zien van de bekende Poolse regisseur 
Andrzej Wajda, maar de opkomst viel zwaar tegen’,  
aldus ted. ‘toen ik dus begon, trof ik een organisatie 
aan in crisisstemming.’ 

De samenwerking tussen de groeperingen die bin-
nen O42 actief waren, voelde voor ted vanaf het 
begin problematisch aan. Met regelmaat stelde hij 
de vraag of het Filmhuis al die acties filmisch moest 
ondersteunen. Hoewel hij het politieke, emancipa-
toire karakter van het medium film niet wegschuift, 
was (en is) ted altijd een voorstander geweest van 
het Filmhuis als een arthouse. Maar pas nadat het 
Filmhuis haar intrek genomen had in het pand aan 
de Mariënburg, kon het die zelfstandige rol meer 
gaan innemen.

En de rest is geschiedenis. Uit ‘Stichting Filmhuis Nij-

megen’ groeide ‘Filmcentrum De Mariënburg’, later 
‘Cinemariënburg’, en weer later tot wat we nu ken-
nen: LUX. Ook de programmering groeide mee, van 
politiek en activistische filmproducties via arthouse-
films naar films voor het grote publiek. Met name 
die laatste ontwikkeling ziet ted Chiaradia met lede 
ogen aan. ‘Ik wil me met Filmhuis O42 richten op die 
films die geen kans krijgen in LUX. We willen ons on-
derscheiden door persoonlijke benadering, engage-
ment, intimiteit en “passion pour le cinéma”.’

Persoonlijke benadering
Hoewel Ted Chiaradia geen expliciet filmische ach-
tergrond heeft, staat zijn kennis van en over films 
buiten twijfel. Ted: ‘Ik heb heel veel films gezien. 
Vanaf mijn jeugd al. Ik ben opgegroeid in de jaren 
50 en 60 in de Limburgse mijnstreek. Mijn oudere 
broer was politiek geëngageerd en indertijd erg 
geïnteresseerd in de studentenprotesten in parijs. 
Die waren sterk gericht tegen het imperialistische 
Amerika. Daarom trok hij de conclusie dat er dan 
ook maar niet naar Amerikaanse tv-series en films 
gekeken mocht worden. Zo kwam het dat wij veel 
Duitse en Belgische televisie keken. Op die manier 
kwam ik al op vroege leeftijd in aanraking met films 
van Wim Wenders en van Rainer Werner Fassbinder, 
nog voordat deze Duitse regisseurs in Nederland be-
kend werden. In het Heerlense filmhuis Input zag ik 
de eerste films van Igmar Bergman. En later, als eer-
stejaars geschiedenisstudent in Utrecht ging ik veel 
naar filmtheater ’t Hooght, een van de eerste film-
huizen in Nederland. Dus veel films die later in het 

Nijmeegse filmcircuit te zien waren, had ik al gezien.’ 
Op deze wijze heeft ted Chiaradia van jongs af aan 
een indrukwekkende filmkennis verworven en zijn 
filmische smaak steeds verder ontwikkeld. ‘Omdat ik 
heel veel films zag, kon ik ook goed inschatten wat 
het succes van zo’n film zou zijn, zeker in een stad 
als Nijmegen.’ 

Filmhuis O42
Na zijn periode als directeur van Cinemariënburg en 
daarna LUX heeft ted Chiaradia diverse adviesfunc-
ties bekleed en meegeholpen bij het opzetten van 
andere arthouses, zoals plaza Futura in Eindhoven. 
Ook stond hij aan basis van de digitalisering van de 
Nederlandse bioscoopwereld. Nu is hij weer terug in 
de stad waar het voor hem allemaal begin. ‘Filmhuis 
O42 wordt mijn laatste klusje’,  vertelt hij, maar niet 
zonder ambitie. ‘De Nijmeegse bioscoopmarkt laat 
een gat liggen bij kleine, persoonlijke films. Die krij-
gen in Filmhuis O42 een volwaardige bühne. Daarom 
wil ik naast de premières ook klassiekers van bijvoor-
beeld Andrei tarkovsky en David Lynch vertonen. Er 
is hier ruimte voor iets kleinschaligs, iets intiems en 
geëngageerd’ en op de website lezen we: ‘… beel-
dende en pure cinema die inspireert en beroert.’

Citaten: website O42, jubileumuitgave ’20 jaar Film-
huis Nijmegen – Cinemariënburg’ 

Tekst: Jack Fila

Foto‘s: Gerard Verschooten, Gerrie Sandmann en Jack Fila

Gevel Filmcentrum De Mariënburg, 1985 Ted Chiaradia, jaren 70 Filmhuis O42, anno nu

O42 jaren 70
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In de Bottelstraat is nagenoeg een nieuw 
complex herrezen. Vincent Cantrijn maakte 
er samen met Bram Vis een fraai boek over, 
waarin de geschiedenis van deze plek wordt 
beschreven en anno 2019 met respect voor 
diezelfde historie dit deel van de binnen-
stad wordt herontwikkeld. In 1737 stond 
in de Bottelstraat al het pand dat het Ma-
gazijn werd genoemd. Het pand staat er 
nog steeds maar is compleet veranderd. 
Het nieuwbouwproject is naar dit pand ver-
noemd. 

Kloosterhof Gravendael
In de vijftiende eeuw bezat de Nijmeegse 
binnenstad Kloosterhof Gravendael van de 
Cisterciënzer nonnen.  Het was een besloten 
gemeenschap met meerdere woningen die 
dienden als logeerplek voor leden van de orde 
die de stad bezochten. Op het terrein waren 

stadsboerderijen gevestigd en er was een rent-
meester aanwezig om de bezittingen van de 
orde te beheren. De toegang van de Klooster-
hof bevond zich aan de Bottelstraat. 

De Boerenbond
De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond 
vestigde zich in de jaren twintig van de vori-
ge eeuw in de Bottelstraat. Het was een ide-
ale plek voor een vestiging dichtbij de haven. 
Nijmegen kende veel stadsboerderijen en ook 
voor de boeren uit de omliggende dorpen was 
de Bottelstraat een ideale plek om hun waren 
aan te bieden. In 1923 werd het pakhuis ge-
bouwd en in 1927 de graansilo. Nijmegen lan-
ge tijd het agrarisch centrum voor agrarische 
producten, maar verloor de functie als snel na 
de tweede wereldoorlog. De stadsboerderijen 
waren inmiddels verboden, de landbouwgron-
den rondom het centrum waren door de uit-

breiding van de stad verdwenen. Na ruim veer-
tig jaar verhuisde de Boerenbond naar Grave. 

Framy
Frans van der Heijden een ondernemer met 
een meubelwinkel in Geffen werd in 1967 door 
een voedervertegenwoordiger getipt dat het 
pand van de Boerenbond in de Bottelstaat be-
schikbaar zou komen. Hij kocht het pand en 
na verloop van jaren ook aanliggende panden 
en vestigde zo zijn tweede meubelwinkel. De 
silo was onbruikbaar voor Van der Heijden en 
werd dicht gemetseld. Er werd nooit meer naar 
omgekeken, behalve door de Radio Rataplan 
tijdens de piersonrellen. Boven op de graansilo 
was illegaal een antenne geplaatst, waarmee 
krakers op de hoogte konden worden gehou-
den van de ontwikkelingen tijdens de charges. 
In 2008 verdween Framy uit de binnenstad en 
verhuisde naar de meubelboulevard, omdat 

HEt MAGAZIJN
Nieuwbouwcomplex het Magazijn in de Bottelstraat is bijna klaar
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Qader Shafiq

Gebombardeerde dromen
Zestien waren wij toen. We stonden hangend aan onze fietsen 
naast een drukke bushalte bij een meisjeslyceum in Kabul. 
We spraken daar vaak af met Jamsheed, mijn vriendje van 
de basisschooltijd die vanwege zijn liefde voor techniek naar 
het technische lyceum ging. We deelden allebei passie voor 
boeken. Alles wat in die tijd in Kabul te vinden was, werd door 
ons gelezen. Behalve de absurde propagandaboeken van het 
regime toen. Als een van ons een mooi boek had gelezen, was 
de ander de volgende lezer. In die periode waren we gek op de 
negentiende-eeuwse Franse literatuur. 
Maar het allerbelangrijkste gespreksonderwerp tijdens onze 
ontmoetingen was de liefde. Deze bushalte, naast de school 
van het meisje op wie Jamsheed verliefd was, was zijn heilige 
plaats geworden, waar hij soms een glimp van Nazia kon 
opvangen. Als een Hazara en Sjiiet was hij natuurlijk geen 
geschikte partij voor een soennitisch meisje van een traditionele 
familie. We geloofden dat er een einde zou komen aan die 
achterlijke polarisatie. De boeken die wij lazen maakten ons 
optimistisch over de toekomst. 
Op die dag plaagde ik hem veel. Ik vertelde hem dat ik de 
stoere broers van Nazia zou vertellen over... Met zijn mooie lach 
zei hij: ‘Maak mijn droom niet kapot. Anders maak ik je af.’ 
Omhelzend namen we afscheid van elkaar. Op de fiets riep ik 
nog na: ‘Ik vertel ze het toch!’
Ik gunde Jamsheed zijn liefde. Sterker nog, ik had al aan goede 
vrienden van Nazia verteld hoe leuk Jamsheed was. 
Ik had nauwelijks twee minuten gefietst toen ik de knal van 
een explosie hoorde. Mensen renden in de richting waar een 
enorme rookwolk in de lucht hing. Daar was ik net vandaan 
gefietst. Eenmaal op de plek, een paar honderd meter van de 
bushalte, lagen de zoveelste slachtoffers van de zoveelste 
raketaanval van Mudjahedin op Kabul. Naast een omgekomen 
kind, een waterverkoper die zijn verkreukelde emmer nog 
vasthield, lag Jamsheed. Met een mooie glimlach had hij zijn 
laatste adem uitgeblazen. Misschien met de gedachten aan 
Nazia.

Vele jaren zijn sindsdien verstreken. Maar elk nieuws over een 
terreuraanslag elders in de wereld herinnert mij aan Jamsheed. 
Hoeveel liefdes worden door blinde bommen in as veranderd? 
Dat doe ik ook tijdens de dodenherdenking en de herdenking 
van het bombardement op Nijmegen op 22 februari. De dag 
waarop mijn gedachten naar geliefden van die dag in Nijmegen 
gaan. 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom

het steeds moeilijker werd om zaken te doen in het centrum. De winkel 
was met de auto nog moeilijk te bereiken, door het vergunningsbeleid 
konden klanten niet meer parkeren en de bevoorrading van de winkel 
ging steeds moeizamer. 

Leegstand
De panden van Framy hebben jaren leeg gestaan, omdat het niet lukte 
om ze te verkopen. De locatie raakte steeds meer vervallen en werd in 
2014 zelfs genomineerd voor de verkiezing van het lelijkste pand van 
Nijmegen. Slechts enkelen wisten toen welke bijzondere historische ele-
menten zich bevonden achter de grijze muren van een vervallen pand. 

Ontwikkeling
Ruim tien jaar geleden maakte architect Sven Dyckhoff de eerste schet-
sen voor de herontwikkeling. Zoals al gezegd was de buitenkant van de 
bestaande bouw niet heel bijzonder. De waardevolle elementen in de 
vorm van kelders, kapconstructies, restanten van oude muren en giet-
ijzeren zuilen zijn binnen te ontdekken. Het plan werd dan ook steeds 
verder uitgewerkt om ook aan de historisch monumentale eisen te vol-
doen en de historische elementen in te passen. Een van de grootste uit-
dagingen was hierbij de om de silo te verbouwen tot een woonbestem-
ming. Constructief heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad. ‘De silo 
zou minder zwaar worden, omdat er flink wat gaten in het beton werden 
gezaagd voor ramen, maar het was de vraag welk effect dit zou hebben 
op de stabiliteit.’ 

Realisatie
Het centrale deel van Het Magazijn is het gebouw de Gouden Wagen. 
De woningen zijn gebouwd rondom een nieuw binnenhof.  De vervallen 
panden achter de Gouden Wagen zijn gesloopt. Er zijn nieuwe woningen 
gebouwd die eveneens rondom het binnenhof staan. Het hofje heeft 
de straatnaam Halve Gas gekregen. In de graansilo zijn appartementen 
gerealiseerd en is bereikbaar via de Bottelstraat. Het winkelpand op de 
hoek Lange Hezelstraat/Bottelstraat is gerenoveerd en op de beneden-
verdieping is de winkelfunctie teruggekomen. 

Het Magazijn werd in 2012 nog genomineerd voor het lelijkste pand van 
Nijmegen. Cantrijn schrijf: ‘Na deze beschamende prijs kan het nieuw-
bouwproject in 2020 met opgeheven hoofd meedingen naar de Archi-
tectuurprijs van de gemeente Nijmegen en het Architectuurcentrum Nij-
megen. Van stadruïne tot architectonisch hoogstandje. 

Tekst: Sandra de Vries     Foto’s: Bram Vis
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Kronenburgerpark

 14

Veel bezoekers van het park kennen hem al. De kraai 
met witte veren in zijn zwarte vacht, die al wel ander-
half jaar geleden zijn toevlucht nam tot dierenweide. 
Behalve de witte veren heeft hij een paar handicaps: 
hij is mank en kan niet hoger vliegen dan ongeveer an-
derhalve meter. Voor een vogel een risicovolle situatie.
Sommigen denken dat deze kraai een kruising is tussen 
een kraai en een ekster en daar zijn witte tekening aan 
heeft overgehouden. En zo heeft deze vogel zelfs al de 
naam krekster gekregen. Een primeur, een ekster die 
een kraai heeft verleid en daar die witte tekening aan 
overgehouden zou hebben! Klinkt aannemelijk, maar 

Vluchteling in de dierenweide
dat is het niet. De natuur houdt er strenge regels op 
na als het om kruisingen gaat. Door een paar soorten 
wordt die maar doorbroken.
Deze kraai heeft een pigmentafwijking, is een zoge-
naamde leucistische kraai. 
Op een dag zat hij in de weide en is gebleven. Hij zocht 
en vond intuïtief de juiste veilige plek. Hij eet lekker mee 
met de kippen en pauwen.
Maar helemaal veilig is hij niet. Hij heeft een constante 
belager… Tot nu toe zonder succes. 

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Jac van Duinen
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De Stevensloop wordt in 2019 vijf jaar. Om dat te 
vieren wordt op zaterdagavond 16 maart de Ste-
vens Stadscross georganiseerd. Een loop dwars 
door de binnenstad van Nijmegen over kasseien, 
heuvels, trappen en andere natuurlijke hindernis-
sen. Een dag later staan duizenden lopers aan de 
start van de Stevensloop voor 5 kilometer, 10 ki-
lometer of een halve marathon door Nijmegen.

Afzien bij de Stevens Stadscross
De Stevens Stadscross wordt de zwaarste stadsloop 
van Nederland. De deelnemers krijgen heel wat voor 
hun kiezen: kasseien, steile beklimmingen en de vele 
trappen die de Nijmeegse binnenstad rijk is. Daar 
blijft het niet bij, want er zijn ook enkele bijzondere 
passages in de route opgenomen. Zo rennen de lo-
pers onder de grond door het Centrum voor natuur 
en cultuurhistorie De Bastei. Natuurlijk worden ook 
de bekende Nijmeegse plekken als het Kronenbur-
gerpark, de Stevenskerk en het Valkhofpark aange-
daan.

Sportieve rondleiding door Nijmegen
Met een bezoek aan de mooiste plekken van de be-
nedenstad en het centrum is de Stevens Stadscross 
ook direct een sportieve rondleiding door onze 
mooie stad. Wel een pittige, want het parcours van 
de nachtcross is ongeveer 7 kilometer lang. Zelfs in-
woners van Nijmegen zullen verrast worden door de 
bijzondere plekken waar de route langsloopt en een 
Nijmegen vanaf een andere kant bekijken. Start en 
finish liggen op de Grote Markt, dus na afloop ben 
je meteen op de juiste plek voor een drankje om je 
prestatie te vieren.

Feest bij de finish
Op zondag 17 maart worden er nog meer zweet-
druppels in de binnenstad verwacht. Duizenden 
lopers staan op zondag aan de start van de Ste-
vensloop op de Lange Hezelstraat ter hoogte van de 
Ganzenheuvel. Deelnemers kunnen kiezen uit drie 
verschillende afstanden: 5 kilometer, 10 kilometer en 
halve marathon. Welke afstand je ook kiest, aan de 
finish wacht je in ieder geval een warm onthaal en 
een mooi feest op de Grote Markt.

Nieuw parcours 5 kilometer
tegen het middaguur lopen de spanningen hoog 
op, want dan starten de 5 kilometer-lopers als eerste 
voor hun strijd om de winst. De 5 kilometer-lopers 
krijgen dit jaar een nieuw parcours voorgeschoteld. 
Niet meer over de Snelbinder, maar wel weer met 
de lastige klim van de Voerweg aan het einde van 
de route. Na de Voerweg is het nog maar een paar 
honderd meter naar de finish op de Grote Markt.

Nationale toplopers
De echte nationale kleppers gaan om 12.30 uur van 
start bij de 10 kilometer. Vorig jaar eisten lopers van 
het Nijmeegse team Zevenheuvelen zowel bij de 

mannen als de vrouwen de overwinning voor zich 
op. Wie weet of dat dit jaar weer gaat lukken? De 
mannen en vrouwen van de lange adem starten om 
13.30 uur voor hun uitdaging over 21,1 kilometer. 
Deze halve marathon voert over de Oversteek rich-
ting Bemmel en via de Waalbrug weer terug naar de 
bruisende Grote Markt.

Kom aanmoedigen of doe mee!
De deelnemers aan de Stevens Stadscross en Ste-
vensloop kunnen zeker een steuntje in de rug ge-
bruiken. Kom de lopers vooral aanmoedigen aan het 
parcours! Op www.stevensloop.nl kun je zien hoe de 
routes precies lopen. Misschien komen de lopers wel 
langs je huis en kun je ze daar samen met je familie 
en/of vrienden opzwepen met muziek. Of kom ge-
zellig naar de Grote Markt om de finishende lopers 
toe te juichen.

Inschrijven 
Als je mee wilt doen met de Stevensloop dan kun je 
je nog tot en met woensdag 6 maart inschrijven via 
www.stevensloop.nl. 

Tekst: Lotte Jacobs    Foto: Stichting Zevenheuvelenloop

Bewonersbijeenkomst
Op donderdag 28 februari is er een bewonersbijeenkomst in de Zuiderkapel van de Stevenskerk. Be-
woners en ondernemers van de Nijmeegse Benedenstad en het centrum zijn tussen 19.30 en 21.30 uur 
welkom om de organisatie achter de Stevensloop te leren kennen en in gesprek te gaan over de impact 
van het evenement op hun wijk en/of onderneming. 

Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@stevensloop.nl. 

HARDLOPEN DWARS DOOR DE NIJMEEGSE BINNENSTAD
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Er is maar één lieve stad in Nederland: Nij-
megen. Dat is de mening van Sinan Can, 
journalist en documentairemaker bij BNN-
VARA.

Sinan is geboren en getogen in Bottendaal. 
Na periodes in Tilburg (studie), Instanbul en 
Londen keerde hij terug naar zijn geliefde 
Nijmeegse wijk. Onlangs overwoog hij dich-
ter bij zijn werk te gaan wonen, maar zag er 
toch vanaf. Hij verhuisde naar Altrade, want 
Nijmegen verlaten; nee, dat wil hij niet. Dan 
maar op en neer reizen naar Hilversum, ook 
al duurt dat drie uur.

‘Wijs mij één stad aan waar je zo mooi bin-
nenrijdt als Nijmegen, over de rivier met 
zicht op de heuvelachtige stad’, vertelt Sinan 
enthousiast. ‘Nijmegen is anders dan de rest 
van het land, is anders dan Arnhem. Er wo-
nen lieve mensen. Het heeft sfeer. De men-
sen zijn tolerant. Ik heb geen discriminatie 
meegemaakt. Dat was er niet in Bottendaal. 
Daardoor kon ik tot volle ontplooiing komen. 
Ik stond niet met 0-5 achter, maar met 3-0 
voor. Pas in Tilburg kreeg ik met discriminatie 
te maken.’

Je mag dan Nijmegen mooi binnenrijden, de 
aankomst is belabberd. ‘Nijmegen heeft het 
lelijkste stationsplein van het land’, aldus Si-
nan. ‘Het is ook gevaarlijk. Alles loopt en rijdt 
door elkaar. Waarom de bussen niet onder-
gronds? Waarom niet een en al groen? Als je 
jezelf Green Capital noemt, moet je dat ook 
laten zien, zeker in de binnenstad.’

Meer dan de helft van het Nijmeegse groen is 
ten westen van het Maas-Waalkanaal. Sinan: 
‘De mensen in Dukenburg en Lindenholt heb-
ben een wijgevoel. Ze doen dingen samen. 
Een paar jaar geleden was ik op de viering 
van Internationale Vrouwendag in Dukenburg. 

Er waren mensen uit allerlei culturen. Ik was 
aangenaam verrast.’ 

‘Ik wil in een wijk wonen waar contact is met 
mensen. Het beetje volkskarakter uit Bot-
tendaal is weg. Het is nu een yuppenwijk. De 
sociale woningen moeten blijven. Bottendaal 
is veel steen, weinig groen. Het Thiemepark is 
leuk. Het is klein, maar je had het ook vol kun-
nen bouwen. Ik zou de wijk zo groen maken 
dat je er blij van wordt.
Ik was heel boos toen de bieb in Bottendaal 
werd gesloten. Die draaide op vrijwilligers met 
veel liefde voor kinderen. Een bieb moet in de 
wijk. Hierop bezuinigen is flauwekul. De poli-
tiek moet iets meer in de mens investeren.’

‘Door het bombardement is veel moois ka-
potgegaan. Ik snap dat bij de wederopbouw 
weinig rekening werd gehouden met hoe het 
was. Nu niet. Bouw wat bij de geschiedenis 
van de stad past! Kijk naar oude foto’s en 
bouw iets in die stijl. Het Valkhofmuseum is 
een miskleun. Het had van baksteen moeten 
zijn. Hoe kun je dat dáár bouwen? De nieuwe 
Castellatoren langs de Graafseweg is ook zo 
lelijk, net als het Casino. Het Van der Valk-
hotel in Lent. Een van de mooiste dingen is 
kijken vanaf het Valkhof. Ik zie nu een lelijk 
gebouw. Daar word ik verdrietig van.’

‘Niet alles is lelijk. De Spiegelwaal is ge-
slaagd. De Oversteek past bij de stad. De 
nieuwe buurt Batavia langs de Weurtseweg 
vind ik aardig. De Bastei is mooi; oud en 
nieuw gaan goed samen. Er zijn oude gebou-
wen waar wat mee moet gebeuren: het oude 
Museum Kam, de voormalige synagoge in de 
Gerard Noodtstraat, het oude Canisiuscol-
lege. Ik zou willen dat we een tram hebben, 
zoals vroeger. Verder geen verkeer.’ 

Tekst: René van Berlo  Foto: Jacqueline van den Boom

Sinan Can
‘Bouw wat bij de geschiedenis 

van de stad past’
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Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraads-
verkiezingen. Op 16 mei koos de nieuwe 
raad een college van burgemeester en wet-
houders. Net als vier jaar geleden spreekt 
de redactie met (op)nieuw benoemde wet-
houders over wat zij willen bereiken voor 
stad en wijken. In dit nummer Noël Ver-
gunst, wethouder voor stedelijke ontwikke-
ling, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, 
grondbeleid en cultuur. Noël is wethouder 
namens GroenLinks. 

Hij zit er ontspannen bij in zijn kamer in het 
stadhuis met achter zich een groot schilderij 
van Jan Sierhuis. Verder weinig opsmuk om 
hem heen. Je zou misschien iets meer rock ’n 
roll verwachten van een wethouder die graag 
en veel popconcerten en festivals bezoekt en 
zelf niet onverdienstelijk de basgitaar hanteert. 

Samenwerken
‘Je moet natuurlijk altijd afwachten hoe het 
gaat lopen’, begint Noël, ‘maar ik had al twaalf 
jaar ervaring in de gemeenteraad en daardoor 
veel dossierkennis. En nee, niet alleen de laat-
ste bladzijde. Ik ben goed op de hoogte van 
wat er speelt. En je hoeft het niet alleen te doen 
hè. Ik werk samen met ambtenaren, provincie, 
andere gemeentes, voer gesprekken met be-
woners, ondernemers, projectontwikkelaars, 
corporaties en ga zo maar door. Ja, ik voel me 
als een vis in het water hier.’ Op de vergader-
tafel liggen luchtfoto’s van de stad die Noël 
erbij pakt wanneer hij enthousiast vertelt over 
de stedelijke ontwikkeling die Nijmegen heeft 
doorgemaakt en wat ons nog te wachten staat.

Waalsprong
‘De Waalsprong bijvoorbeeld’, vertelt Noël. 
‘We hebben er de grond, zesduizend wonin-
gen gebouwd en daar komen er nog eens zes-
duizend bij. In Hof van Holland komen een 
winkelcentrum en 450 woningen, waarvan 
honderd sociale huurwoningen. Voor het hele 
gebied in de Waalsprong lopen afspraken met 
projectontwikkelaars. Natuurlijk is dat een 
erfenis van mijn voorgangers. Aan mij is het 
nu de taak het te verfijnen en sommige plan-
nen iets naar voren te halen, zoals Veur-Lent 
en de Hoge Bongerd, want dat staat pas voor 
2025 op de kalender. Je merkt nu in Nijmegen-
Noord dat wanneer mensen zich er eenmaal 
gevestigd hebben, er zich thuis voelen, ze ook 
kritisch worden op de ontwikkelingen in hun 
buurt en wijk vanuit hun eigen belang. Daar 
is niks mis mee. Aan de andere kant nodigen 

‘Ik voel me als een 
vis in het water’

noël Vergunst

Wethouder Vergunst in zijn werkkamer
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we mensen ook actief uit. Bijvoorbeeld voor 
een informatieve avond over Hof van Holland 
kwamen vijfhonderd mensen opdagen.’

Bottendaal
Noël Vergunst is 49 jaar. Geboren in Heerlen 
en opgegroeid in Uden. In 1988 verhuisde hij 
naar Nijmegen om politicologie te studeren. 
Hij maakte de studie af en promoveerde aan de 
VU in Amsterdam. Hij woonde tot 2007 in het 
Waterkwartier, eerst in de Bronsgeeststraat. 
Daarna was hij eerste bewoner in Victor. Hij 
verhuisde naar Bottendaal en daar woont hij 
nog steeds. ‘Zeg nooit nooit, maar binnen Ne-
derland zie ik me niet gauw verhuizen’, gaat 
Noël verder. ’Ik heb negen jaar in Amsterdam 
gewerkt, maar ben altijd hier blijven wonen. Ik 
voel me echt een stadsmens. Ik was al politiek 
actief op de middelbare school. Vlakbij Uden 
lag de vliegbasis Volkel. Daar lagen kernkop-
pen. Daar was ook een Vrouwenvredeskamp. 
Vanuit school regelde ik een en ander voor de 
landelijke demonstratie tegen kernwapens. In 
november 1989 mocht ik voor het eerst voor 
de Tweede Kamer kiezen en toen was er al een 
GroenLinkslijst. Een jaar later werd de partij 
officieel opgericht.’

Tot en met zijn promotie in 2004 zat Noël 
vooral met zijn neus in de boeken. Daarna wil-
de hij praktisch aan de slag. Hij koos voor het 
lidmaatschap van GroenLinks en werd actief 
in de lokale politiek. In 2006 werd hij gekozen 
in de gemeenteraad. Als hoofd onderwijson-
dersteuning op de Radboud Universiteit keek 
hij vanaf zijn werkplek, hoog in het Erasmus-
gebouw, uit over de stad. Een stad, zoals hij 
zelf zegt, vol initiatieven. Waar mensen niet 
achterover leunen, maar zelf aan de slag gaan. 
Een sociale stad, waar mensen voor elkaar op-
komen. Een wij-stad.

Waarom GroenLinks
Noël: ‘GroenLinks is structureel bezig om 
veranderingen in de maatschappij tot stand te 
brengen. Belangrijke elementen daarin zijn de 
verduurzaming van de samenleving en de in-
ternationale solidariteit. Op lokaal niveau is de 
energietransitie belangrijk, de rol van de eco-
nomie, het bedrijfsleven en de werkgelegen-
heid daarbij. Ik heb stedelijke ontwikkeling in 
mijn portefeuille. Samen met Harriët Tiemens, 
die duurzaamheid beheert, en met hulp van de 
woningcorporaties moeten we dit realiseren. 
Ook het sociale domein, hoe de zorg geregeld 
is en hoe je mensen met te weinig inkomen 
moet ondersteunen staan hoog op de agenda 
bij GroenLinks.’

dukenburg
‘Terugkomend op de energietransitie’, gaat 
Noël verder, ‘We hebben Dukenburg expli-
ciet genoemd in het coalitieakkoord en de 
begroting. We gaan daarmee aan de slag met 
als uitgangspunt dat de woonlasten niet mo-
gen stijgen en dat we de samenwerking met de 
bewoners zoeken. We zullen dan bij de bewo-
ners achter de voordeur komen en in sommige 
gevallen op ándere problematiek stuiten. We 
willen ze daarbij helpen. Het is een integraal 
plan en Dukenburg is daarbij een speerpunt. 
We kijken niet alleen naar de verduurzaming, 
maar ook naar de sociale problematiek.’

Inspraak
Noël: ‘Nijmegen werkt aan een nieuwe omge-
vingsvisie. Hoe willen we dat de stad er straks 
uitziet? Hoeveel huizen moeten we bouwen 
en voor wie? De stad moet bereikbaar blijven, 
prettig zijn om in te wonen en te werken. We 

zoeken bewoners actief op om ze daarbij te be-
trekken. Nu loopt het teveel via de overheid. 
Het blijft een uitdaging om mensen te berei-
ken. De ene bewoner is nu eenmaal actiever en 
meer betrokken dan de ander. Informatieavon-
den zullen we altijd houden in wijkcentra, 
maar misschien moeten we daarnaast op zoek 
naar andere vormen om met mensen in contact 
te komen. Er zijn overigens ook voorbeelden 
dat bewonersgroepen zélf het initiatief nemen, 
zoals in Nijmegen-Oost. Ik probeer steeds tijd 
vrij te maken om mensen persoonlijk op te 
zoeken om aan de keukentafel problemen te 
bespreken en het liefst ook op te lossen.’

Waalfront
Noël pakt er een andere luchtfoto bij. Het 
Waalfront. ‘De Handelskade is klaar’, vertelt 
hij. ‘Het Dijkkwartier en het Waalkwartier zijn 
nu aan de beurt. Daar is ook sociale woning-
bouw gepland door Portaal en Talis. Met het 

Vergunst: ‘In het stationsgebied komen een hotel, woningen, kantoren en een supermarkt’
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park bij Fort Krayenhoff zorgen we voor het 
nodige groen. Door het park en langs de haven 
komt een groene dijk, die voor bewoners en 
bezoekers een mooie verblijfsplek zal worden. 
De Honig, die eerst helemaal gesloopt zou 
worden, blijft voor een deel behouden. We 
gaan bovenop de oude Honig bouwen. In het 
hele Waalfront zal plaats zijn voor kleinscha-
lige voorzieningen, zoals horeca, cultuur, klei-
ne winkeltjes, zoals een kapper. Op het voor-
malige fabrieksterrein van de NYMA zal het 
mogelijk zijn om evenementen te organiseren. 
Er moet een logische en uitnodigende verbin-
ding komen met het centrum van de stad. Een 
mooie route langs het water die dagjesmensen 
zal lokken, want het mag zeker geen slaapwijk 
worden. En natuurlijk heet het Batavia. De 
naam Koningsdaal is ooit door de projectont-
wikkelaar bedacht die hem hardnekkig blijft 
gebruiken. Als het straks helemaal klaar is, 
verdwijnt die naam vanzelf en heeft iedereen 
het alleen nog maar over Batavia.’

metterswane
‘Het stationsgebied is een ander groot project. 
In het voorjaar wordt Metterswane gesloopt. 
Daar komen een hotel, woningen, kantoren en 
een supermarkt. Qua massa groter, maar zeker 
aantrekkelijker. Het zal net zo hoog worden 
als de Nimbus, de woontoren aan de overkant 
van de Spoorstraat. Die is 70 meter. We mogen 
hoger bouwen, bij de Hezelpoort bijvoorbeeld, 

tot 115 meter, maar daar willen projectontwik-
kelaars vanwege de kosten niet snel aan begin-
nen. De ontwikkeling van het stationsgebied 
ligt ook op het bordje van wethouder Harriët 
Tiemens en het Rijk betaalt mee. Zo komt er 
een perron bij en een intensievere treinenloop 
met bijvoorbeeld Schiphol. Aan de westzijde 
moet een volwaardige entree gerealiseerd 
worden. Ook het plein zelf zal aangepakt wor-
den. Er is ruimte voor woningen, want wo-
ningbouw zo dicht bij het openbaar vervoer is 
ideaal. Voor het oude UWV-gebouw zijn we 
in gesprek met een projectontwikkelaar, maar 
helaas is er nog niks concreets.’

ton Hendriks
Dealen met projectontwikkelaars. Dealen met 
de spreekwoordelijke Mannen van de Macht. 
Hoe gaat hem dat af? Noël: ‘Ze hebben vanuit 
hun positie veel macht ja. Ze bezitten grond 
en gebouwen waar wij als gemeente soms iets 
mee willen. Ton Hendriks is zo’n belangrijke 
projectontwikkelaar. Soms verloopt de sa-
menwerking prima en vlot, zoals bij het Ne-
bo-klooster bij de Heilig Landstichting. Daar 
komen expats te wonen. Soms gaat het moei-
zamer. Daar is het oude Intersportgebouw, die 
lelijke puist aan Plein 1944, een voorbeeld 
van. Wij willen daar betaalbare woningen voor 
jongeren en woningen met zorg van de Waal-
boog als een alternatief voor Doddendaal. 
Daar moet je met zo’n projectontwikkelaar uit 

zien te komen en dan gaat het vaak over de 
centen. Het streven is wel dat daar begin dit 
jaar de sloperskogel doorheen gaat.’

Valkhofkwartier
‘Verder zijn er in de stad kleinere projecten’, 
vertelt Noël, ‘zoals rondom het Valkhofkwar-
tier. Dat gaat nu uitgebreid aangepakt worden, 
zónder Donjon. Daar hebben we definitief af-
scheid van genomen. De oostelijke Waalkade 
wordt nu vergroend, de bus verdwijnt uit de 
Burchtstraat en in de Lindenberg komt een in-
formatiecentrum over de Tweede Wereldoor-
log. Er worden dit jaar belangrijke herdenkin-
gen daaromheen georganiseerd. Museum het 
Valkhof staat weer op de kaart. De Bastei is 
een belangrijke aanwinst. Het is een combi-
natie van veel dingen, vooral ook inhoudelijk. 
Stedelijke ontwikkeling is niet alleen bouwen, 
maar ook leefbaar maken en houden van een 
stad waar mensen gelukkig zijn.’

Cultuur
Noël: ‘Er loopt een evaluatie van het cultuur-
beleid, waar we als politiek de accenten willen 
leggen. Waarvoor en voor wie doe je het? We 
hanteren verschillende speerpunten en willen 
zoveel mogelijk doelgroepen bereiken. We 
hebben ervoor gezorgd dat er structureel extra 
geld naar de schouwburg en de Vereeniging 
gaat, waarbij ze de opdracht hebben gekregen 
met hun voorstellingen de verbinding met de 
stad te zoeken. Dat hebben ze omarmd. Deze 
coalitie heeft ervoor gekozen dat er 1 miljoen 
extra naar cultuur gaat. De klokken langs het 
Maas-Waalkanaal komen er niet. We gaan in 
overleg met de bewoners kijken of er iets an-
ders voor in de plaats kan komen. En we kij-
ken samen met de bibliotheek of er een functie 
in Lindenholt kan komen.’

Coalitie
‘Ik heb na de verkiezingen gezegd dat Groen-
Links, de SP en D66 de stad het beste vertegen-
woordigen bij het vormen van een coalitie’, 
besluit Noël. ‘Dit is een goede afspiegeling, 
ook als je kijkt naar de stembusuitslag in de 
verschillende wijken en stadsdelen. Natuurlijk 
zullen mensen zich niet altijd goed vertegen-
woordigd voelen; dat hou je toch. Dat rechts 
zich in Nijmegen nu ook op straat laat horen is 
prima, zolang dat maar beschaafd gebeurt en 
niet intimiderend. Ik ben trots op deze coalitie 
en dat vrouwen in het college in de meerder-
heid zijn.’

Tekst: Michiel van de Loo en Toon Kerssemakers
Foto’s: Huub Luijten

‘Wij willen op plein ’44 betaalbare woningen voor jongeren en woningen met zorg van de Waalboog’ 
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Hugo Borst

HUGO BORST TE GAST 
De Rotterdamse schrijver en columnist 
Hugo Borst is op maandag 11 maart van 
20.00 tot 22.00 uur te gast in Bibliotheek De 
Mariënburg in Nijmegen. Borst verloor vo-
rig jaar zijn moeder aan de ziekte van Alz-
heimer en schreef twee boeken over haar 
ziekteproces: Ma en Ach, moedertje. In de 
bibliotheek vertelt hij hoe hij dit proces van 
dichtbij heeft beleefd. 

De moeder van Hugo Borst leed enkele jaren 
aan de ziekte van Alzheimer en overleed in 
augustus 2018 op 89-jarige leeftijd. Ze woon-
de destijds op een gesloten afdeling in een ver-
pleeghuis. In Ma en Ach, moedertje volgen we 
haar dagelijkse leven en dat van haar acht me-
debewoners. Van heel dichtbij schrijft Borst 
over zijn moeders achteruitgang, maar ook 
over het plezier in de bonte woongroep. Hij 
maakt zich kwaad over de gigantische werk-
druk van de verzorgenden in het verpleeghuis, 
en over de arrogantie van de zorgbestuurders. 
Tijdens zijn lezing in Bibliotheek De Mariën-
burg vertelt hij hoe hij het ziekteproces van 
zijn moeder van dichtbij heeft beleefd.
 
Boekenweek
Hugo Borst (1962) is schrijver, redacteur, 
voetbalcriticus en columnist voor AD en Es-
quire. Hij schreef onder andere de bestsellers 
De Coolsingel bleef leeg, Over vaders en zo-
nen, Schieten op Volkert van der G., O,Louis, 
Ma en Ach, moedertje. Zijn laatste twee boe-
ken passen goed bij het thema De moeder de 
vrouw van de Boekenweek, die plaatsvindt 
van 23 maart tot en met 31 maart. Het thema 
is afgeleid van het gelijknamige gedicht van 
Martinus Nijhoff uit 1934. 

Tekst: Susan Bink     Foto: Lenny Oosterwijk

Samen op weg
Als de eerste Mariken op uw map ploft dit 
jaar, dan is waarschijnlijk net de laatste 
vuurwerkschade hersteld en de discussie 
over de voortgang van deze traditie nog niet 
op gang gekomen. Nederland en tradities is 
net zo tweeledig als dat er overal en over elk 
onderwerp gediscussieerd moet worden. Er 
zijn voor- en tegenstanders over elk onder-
werp wat je maar kan bedenken en door te 
polderen komen we er ook altijd wel weer 
samen uit.
Onze medelanders leren vanaf dat zij de 
grens overkomen dat men in dit land overal 
over vergadert. Tweejarige peuters nemen al 
deel aan een kringgesprekje en naarmate de 
leeftijd vordert, stijgt ook het aantal verga-
deringetjes over van alles en nog wat. De 
meeste stemmen gelden in een democratisch 
besluit; daar is het merendeel van de mensen 
in dit land het wel over eens.
De laatste jaren is er wel een kentering 
gaande ten aanzien van de waardering en 
de honorering van het gebruik van gezond 
verstand. Daarbij heb je als ingezetene van 
dit land vaak meer aan een doorsnee burger 
met, dan aan een bestuurder zonder het 
gezonde gebruik van de hersens.
2019 zal dus weer in het teken staan van 
eindeloze discussies over de klimaatproble-
matiek, de terugdringing van de CO2-uitstoot, 
hoe gaan we van het gas af, de verandering 
van het pensioenstelsel, de vluchtelingenpro-
blematiek, het kinderpardon, de verhoging 
van de Aow-leeftijd, de btw-verhoging, de 

zorgkosten, de toenemende polarisatie in 
de samenleving, de Brexit. Voordat we het 
weten is het jaar bijna om en belanden we 
weer in de zwarte-pietendiscussie en de 
hoogte van de vreugdevuren en gedoogzo-
nes voor vuurwerk.
Wat doen we in die tussenliggende tijd? 
Dit jaar zijn er twee verkiezingen. Ga in 
elk geval naar de stembus om enigszins 
een verandering teweeg te brengen als 
het huidige kabinet u niet bevalt en u in de 
eerste kamer een andere samenstelling 
teweeg wilt brengen om sommige plannen 
te stoppen.
In je eigen kringetje kun je echter nog veel 
meer betekenen en gelukkig zie je ook daar 
kenteringen in betrokkenheid met elkaar.
Laten we dit jaar dus als betrokken inwo-
ners van Nijmegen omzien naar elkaar, 
meer luisteren naar elkaars standpunten 
en argumenten, begrip tonen voor elkaar 
en niet meedoen aan de verdergaande po-
larisatie. Twitter eens wat minder en geloof 
niet alle onzin die iedereen uit op de sociale 
media plaatst. Uiteindelijk willen we als het 
puntje bij paaltje komt allemaal hetzelfde: 
een leuk leven, met voldoende inkomen, 
een dak boven ons hoofd, toekomst voor de 
nieuwe generaties, een goede gezondheid, 
een gezellig oude dag, geen eenzaamheid, 
lekker eten en liefde.
Hier kunnen we allemaal aan werken door 
er voor elkaar te zijn.
Mariken vertrouwt op het gezonde verstand. 
Samen maken we er een mooi jaar van.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann
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Linda van Aken heeft de eretitel Nijmege-
naar van het jaar 2018 gekregen voor haar 
bijzondere prestatie voor het bestrijden van 
armoede en eenzaamheid, het bevorde-
ren van gezondheid en het stimuleren van 
sportactiviteiten. Ze heeft de titel ontvan-
gen van burgemeester Hubert Bruls tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in 
de Vereeniging. 

Linda is 48 jaar. Ze runt vijf jaar als vrijwilliger in 
de rol van voorzitter de Vincentiusvereniging 
Nijmegen. Zij is getrouwd met Robert. Samen 
hebben zij een zoon Harm van 15 jaar. tijdens 
de uitreiking waren voor Linda veel belangrijke 
mensen aanwezig, waaronder haar man en 
zoon, haar moeder en Joop, broer Ronald en 
veel van de vrijwilligers. 

Pay it forward 
De missie die Linda met enthousiasme uit-
draagt vanuit de Vincentiusvereniging is dat 
ieder mens telt. Zij helpt mensen vanuit haar 
hart en draagt deze boodschap ook over op 
de vrijwilligers. Zij gelooft heel sterk in het 

principe ‘pay it forward’. het begint allemaal 
bij jezelf wanneer je iets belangeloos voor een 
ander doet. 
‘Dat is het idee van pay It forward’, vertelt Lin-
da. ‘Doe belangeloos iets voor drie mensen en 
vraag hen alleen om in ruil voor wat jij voor 
hen doet, zelf ook belangeloos iets voor drie 
anderen te doen – enzovoort. pay It forward 
gaat over insluiten: iedereen doet ertoe. Het 
levert een participatiesamenleving in extremo 
op.’ 
Voelt deze persoon dat hij/zij geholpen is en 
hier blij van wordt, dan kan deze op zijn beurt 
weer iets voor een ander doen. Je creëert hier-
mee een olievlek die zich langzaam verspreidt. 
Het is een manier om een steentje bij te dragen 
aan jouw samenleving – om te participeren. 

Een leuk weetje
De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de 
internationale Society of Saint de paul, die ac-
tief is in 148 landen over de hele wereld, met 
bijna een miljoen leden. De Nijmeegse Vincen-
tius is onderdeel van Vincentiusvereniging Ne-
derland. De Vincentius Nijmegen is gevestigd 

in Lindenholt. Ze is niet alleen voor Lindenholt, 
maar voor heel Nijmegen en omgeving. Ieder-
een is er van harte welkom.

Stilstaande trein
In de Gelderlander van woensdag 9 januari 
stond: ‘De Nijmeegse Vincentius was een stil-
staande trein.’ Door het enthousiasme dat Lin-
da overdraagt op andere mensen heeft zij de 
trein weer in beweging gekregen. Het was wel 
een van haar voorwaarden om te starten: dat 
zij een geheel eigen invulling mocht geven aan 
de Vincentiusvereniging. De locomotief van de 
trein is het dagelijkse bestuur dat bestaat uit 
Linda, voorzitter, en Frits Jans als secretaris en 
penningmeester. Er zijn vijf bestuursleden bij-
gekomen. 

Het team vrijwilligers
De Vincentiusvereniging telt tachtig vrijwil-
ligers inclusief 25 mensen die de harde kern 
vormen. De harde kern houdt het pand de hele 
week draaiende: onder andere gastvrouw/gast-
heer voor de huiskamer, vrijwilligers die in het 
winkeltje staan, amateurkoks voor de buurt-
soep, vrijwilligers die het pand schoonhouden, 
vrijwilligers die het boodschappenpakket bij-
houden, vrijwilligers voor het fietsenproject, 
vrijwilligers voor de klusjes binnen en buiten 
en vrijwilligers voor het tuinonderhoud voor 
de buurtmoestuin. De overige groep vrijwilli-
gers helpt mee met de jaarlijkse en incidentele 
projecten, onder andere de Sinterklaasactie die 
Nijmegen-breed zeventig kinderen telde, het 
vullen van positieve rugzakjes voor kinderen 
die niet op vakantie kunnen en de vele kerst-
pakketten. Ieder jaar is er weer een specifieke 
doelgroep. Alle vrijwilligers hebben hun bijdra-
ge geleverd aan het dagelijkse succes. 

Het kloppende hart 
Linda is de aanjager en het kloppende hart. Zij 
heeft haar eigen dromen en neemt de vrijwilli-
gers, bewoners, organisaties en bedrijven mee 
in haar visie. De Vincentiusvereniging is vooral 
bedoeld als maatschappelijk project. Zij neemt 
mensen letterlijk, maar ook in figuurlijke zin 
mee aan de hand. Het lukt Linda telkens weer 
om groepen bij elkaar te brengen. Wat de vrij-
willigers verbindt met de Vincentiusvereniging 
is vooral het saamhorigheidsgevoel, het beho-
ren tot één grote familie. De meeste vrijwilli-
gers hobbelen al ruim vijf jaar mee. 

Projecten en activiteiten 
persoonlijk ken ik Linda vanuit de denktankbij-
eenkomst de Boekenboom.  Deze werd geleid 

Linda van Aken
NIJMEGENAAR VAN HEt JAAR

Linda van Aken met de oorkonde
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door cultuuraanjaagster Francoise Braun en 
bewoners uit de buurt. De boekenboom wordt 
bijgehouden door Joop. Een maquette van dit 
project is te vinden bij Vincentius. Het interac-
tieve deel is nog niet echt van de grond ge-
komen. Dan is er het Kringloopwinkeltje in de 
Voorstenkamp, een unieke kans waargemaakt 
door de samenwerking met portaal en talis. Er 
is een winkeltje binnen de Vincentiusvereni-
ging aan de Hortsacker 14-51. Er zijn inloop-
ochtenden in de huiskamer. Er is een keuken 
die maaltijden verzorgt voor Eat & Meet. Dit 
is en blijft voor Linda de kroon op haar werk: 
het sociale restaurant in samenwerking met de 
kerk van de Nazarener en de Agnesparochie. 
Het is uitgegroeid van veertien naar zeventig 
bewoners. Ander projecten zijn soep met je 
buren en koken met kinderen. Mensen die in 
aanmerking komen voor de dag-hap worden 
via de hulpverlening doorverwezen. Zijn er dan 
nog plaatsen vrij dan kan men aanschuiven aan 
tafel. Dit altijd in overleg.
Er is de Jaarlijkse Kerstmarkt. De Sinterklaasvie-
ring die het afgelopen jaar inpandig is gevierd, 
telde ruim zeventig kinderen uit heel Nijme-
gen. De verwachting is dat het aantal kinderen 
dit jaar verdubbeld zal worden. 

Linda en haar team investeren veel in de ge-
zondheid van mensen door gezonde voeding 
en sportactiviteiten. Er zijn projecten voor on-
der andere kinderen met obesitas en kinderen 
met autisme.
project Ring Ring is een samenwerkingsver-
band tussen verschillende partijen. Fiets 1 mil-
joen kilometers bij elkaar in Nijmegen. Dat is 
voldoende voor duizend gezonde voedselpak-
ketten. Meer informatie hierover is te vinden 
op www.greencapital2018.nl of www.green-
capitalchallenges.nl. Deze actie loopt gewoon 
door. 
Speciaal voor vrouwen die zijn aangesloten bij 
de voedselbank wordt er een Ladies Night ge-
organiseerd. Het is teveel om op te noemen. 
Op de website www.vincentiusnijmegen.nl is 
verdere informatie te vinden. 

Sleutels tot succes 
Een van de sleutels die heeft geleid tot haar 
succes is haar enthousiasme. Mensen helpen 
vanuit haar hart. Zij kreeg de kans van portaal 
en talis om geld te gebruiken uit het kring-
loopwinkeltje aan de Voorstenkamp. Verder 
is Vincentius afhankelijk van donaties van vrij-
willigers, subsidies en sponsoren. Linda heeft 
naast haar dagelijkse werkzaamheden een 
voorbeeldfunctie voor onder andere Vincenti-

us Cuijk. Vastgeroeste oude patronen worden 
losgelaten en maken plaats voor innovatie en 
nieuwe ideeën. Zij maken nu ook meer gebruik 
van de sociale media en starten hun eigen in-
tranet. 

Succesverhalen 
Een mooi voorbeeld is de ruilkast. Iemand die 
bij de voedselbank loopt, komt bij Vincentius 
met het voorstel voor een ruilkast met eten, 
dat niet over de datum mag zijn. Het werkt 
hetzelfde als het principe van de boekenboom, 
één halen en één ruilen. Het rugzakjesproject 
en de vele blije kindergezichtjes bij het uitde-
len van de rugzakjes blijven bij Linda voor al-
tijd in haar herinnering. Een fiets voor een kind 
dat drie jaar lang op de scateboard van huis 
naar school ging of een 11-jarig meisje dat nog 
nooit in haar leven gefietst heeft en nu leert 
fietsen zijn hartverwarmend. 

Bezoekers 
De bezoekers van de Vincentiusvereniging zijn 
niet alleen bewoners uit Lindenholt maar ook 
uit de rest van Nijmegen en omgeving. Ieder 
mens telt en iedereen is welkom. Er is een lan-
ge lijst van samenwerkingspartners.

Succes
Linda moest wennen aan haar succes, maar nu 
zij dit eenmaal gewend is, vindt zij de eretitel 
een enorme opsteker voor de Vincentiusver-
eniging. Zij heeft vooral erkenning en waarde-
ring voor alle mensen die haar hebben gehol-
pen haar droom te realiseren. 

Dankwoord 
Linda wil in het bijzonder haar gezin bedanken 
voor hun trouwe steun en hun meegeloven in 
en verwezenlijken van haar droom. Ook be-

dankt ze haar moeder die de grondlegger is 
van hoe Linda in het leven staat. Haar schoon-
ouders dankt ze voor hun onvoorwaardelijke 
steun. En ze dankt alle vrijwilligers en sponso-
ren. De mensen die zij nog graag in het zon-
netje wil zetten, weten zelf wel wie er mee be-
doeld worden.

Plannen voor 2019
Linda heeft de ambitie om meer nieuwe pro-
jecten te starten, werkgroepen op te zetten en 
draaiboeken te maken. Op deze manier kan zij 
haar kennis delen en overdragen aan anderen. 
De basis en de grondslag van de Vincentius-
verenging ligt in een goede fundering voor de 
toekomst. Linda deelt haar visie met iedereen 
die betrokken is, zodat er groei en persoonlijke 
ontwikkeling mogelijk is. 

Bij veel of langdurige ziekteverzuim of tijdens 
de vakantieperiode ontbreekt het soms aan 
mankracht. Versterking van de basisstructuur 
blijft een punt van aandacht, ook in 2019. Het 
kan zijn dat er werkzaamheden blijven liggen, 
omdat er altijd veel te doen is of dat er een 
locatie tijdelijk moet sluiten. 

Blikvanger 
Nu Linda de eretitel Nijmegenaar van het jaar 
heeft, is zij van plan om meer te gaan samen-
werken. Het is haar droom om de Vincentius-
vereniging zeven dagen per week te draaien en 
dat de keuken en andere projecten door meer-
dere partijen worden gedragen. De eretitel die 
Linda mocht ontvangen is een blikvanger die 
voor de vereniging deuren naar sponsoren kan 
openen. Zij zal deze inzetten ten gunste van de 
bewoners van Nijmegen en omgeving. 

Tekst: Gemma Sanders     Foto’s: René Verriet

Linda temidden van een deel van de vrijwilligers
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Een gedeelte van hotel ‘Heeslust’ aan de Korte Bredestraat, links een stoomtram, 1895.

VERGETEN VERLEDEN

Dichtgevroren Waal in 1929

Verschillende keren is de Waal in de winter 
dichtgevroren. Het ijs was dan zo sterk dat 
mensen en voertuigen er overheen konden 
rijden. Dat was bijvoorbeeld het geval in 
1891, 1917, 1929 en 1963. Op deze pagina’s 
staan krantenartikelen en foto’s uit 1929.

Het Vaderland schrijft op woensdag 13 febru-
ari van dat jaar:

Sterke was van de Waal.

De sterke was van de Waal bedraagt sinds giste-
ren 73 c.M. en is een gevolg van het vastzitten van 
het ijs op de rivier bij Tiel. Zoo pas is de Waal hier 
gaan vastzitten. In verband met den toestand stop-
pen thans zeven treinen, uit Nijmegen vertrekkend, 
en tien treinen naar Nijmegen vertrekkend, te Lent.

Op zaterdag 16 februari schrijft Het Vaderland 
zijn eerste verslag over de dichtgevroren Waal.

De Waal bij Nijmegen.

Ofschoon het ijs op de Waal een aanmerkelijke 
dikte heeft, stond het veerpersoneel te Nijmegen 
gisteren nog niet toe dat vrachtwagens en auto’s van 
het veerpad over de rivier gebruik maakten, omdat 

de tusschen schotsen dichtgevroren gedeelten van 
den ijsvloer, naar wordt vermoed, nog niet de daar-
voor vereischte sterkte hebben. Tot voorzichtigheid 
maant het feit, dat de Donderdag zonder toestem-
ming van de voerlieden op het pad voortgeduwde 
beladen wagen, toen deze kwam op het ijs van éen 
nacht, er door zakte en in de diepte verdween. 

Duizenden menschen hebben gisteren een wan-
deling over de Waal gemaakt. Zeer velen liepen nog 
in den laten avond over het door de hooge electri-
sche lampen op de kade verlichte ijspad naar den 
overkant.

Uiteraard schrijft ook de plaatselijke pers over het 
fenomeen. Op maandag 18 februari 1929 plaatst De 
Gelderlander twee artikelen:

Waal en Maas zitten.
DE VERBINDING NOORD EN ZUID.

De overgangen bij Nijmegen en Grave.

Zware vrachtauto’s kunnen nog niet over
Maal en Maas.

Gisteren reden er reeds auto’s over het ijs van de 
Waal - het waren Fords en luxe wagens.

Vanochtend ging er een zwaar geladen vracht-

auto over de Waal voor onze stad. Men was blijde 
dat de wagen den Nijmeegschen oever bereikt had.

Voorzichtigheidshalve werd dan ook besloten 
om geen zwaar geladen vrachtauto’s over de Waal 
te laten rijden.

Luxe wagens, lichte trekauto’s en karren met 
paard kunnen vrij over het ijspad gaan.

Heden op de Marktdag was het bijzonder druk 
- er werd bijna alles vooral per slede over het ijs 
vervoerd.

Zware vrachtauto’s werden aan de Lentschen 
kant afgeladen. Vee werd over het pad geleid.

Het was vandaag een drukte van belang op de 
Waal.

Uit Grave seinde men ons vanmorgen:
Auto’s rijden geregeld over de Maas. Er gingen 

zelfs vrachtauto’s over van 2000 tot 3000 K.G. 
zwaar.

Zoo wordt de verbinding tusschen Noord en Zuid 
over de toegevroren Maas en Waal geregeld onder-
houden.

HET IJS Op DE WAAL.
Het officieele pad.

Eenige wakken aan de Lentsche kant.

Zondagmorgen ongeveer zes uur, werd door en-
kele melkrijders met hun auto getracht de rivier de 
Waal over te rijden, hetgeen goed ging. Men had 
hiertoe Zaterdagavond de geheele baan onder wa-
ter gezet. De vorst maakte het tot een dikkere laag 
dan voorheen. In den morgen van Zondag werd een 
verder rijden van auto’s verboden, doch toen op den 
middag duizenden menschen over het pad liepen, 
reden er ook weldra auto’s over. Overal werd den 
bezoeker gelegenheid geboden op lange glijbanen 
zijn beenen even te ,,strekken”. Vanaf het ijspad 
liep alles naar de kolk te Lent, waar het zwart stond 
van het volk, dat de vele kunstrijders bewonderde.

De druk van het groote aantal menschen is oor-
zaak geweest, dat vooral aan den Lentschen kant, 
zich veel wakken gevormd hebben, waaronder men 
het rivierwater wild kan zien wegstroomen. Voor-
zichtigheid wordt hier aanbevolen.

Het Vaderland geeft op maandag 18 februari 
een kort verslag van hetzelfde weekend.

Wandelen op de Waal.

Zooveel menschen als Zondag hebben te Nijme-
gen stellig nooit op de Waal gewandeld, want na 
1891 en 1917 is de bevolking van Nijmegen sterk 
toegenomen. ’t Was ’s middags op het veerpad een 

Het officiële ijspad van Nijmegen naar Lent. Links de op- en afrit van de pont. 21 februari 1929
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stoet van duizenden. Alleen van 2 uur tot het don-
ker werd, gingen 12.000 personen er over naar den 
Lentschen kant, en ook duizenden begaven zich 
buiten den officieelen weg op den Waalvloer, van 
wie de meesten over het ongebaande ijsveld den 
tocht tot onder de spoorwegbrug door uitstrekten.

Vandaag voor het eerst zijn auto’s tot het voetpad 
toegelaten; een 50 reden naar den overkant.

In de jaren 1891 en 1917 passeerden ook vracht-
wagens, wel dezen bijzonderen weg, maar voor het 
Nederlandsche zwaar-autovervoer acht men dezen 
niet volkomen veilig. Daarom blijft het pad er voor 
gesloten.

Op zondag 24 februari 1929, een kleine week 
later,  is de situatie nauwelijks veranderd. Het 
Vaderland schrijft: 

De Waal bij Nijmegen.

Op het ijspad over de Waal te Nijmegen stond 
gistermiddag veel water, waardoor het aantal voet-
gangers op de rivier niet groot was. Zij liepen naast 
het pad over de hoogere schotsen. Eenige auto’s 
maakten gisteren nog van het veerpad gebruik, 
doch heden worden deze niet meer toegelaten. Tus-
schen gistermorgen 8 uur en gistermiddag drie uur 
is de rivier 30 c.M. gewassen. De stand was toen 
8.35 M. plus N.A.P., d.i. nog 31 c.M. beneden de 
middelmaat. Het is te hopen dat er spoedig in het ijs 
beweging komt, want, gaat het bij lagen stand van 
de rivier kruien, dan verkeert zij in veel betere con-
ditie dan in 1917, toen de rivierstand aanmerkelijk 
hooger was. De ijsvloer is thans lang niet zoo breed 
als in dat jaar, zoodat het ijs, raakt het spoedig los — 

wat gepaard zal gaan met stijging van de rivier en 
overstrooming der uiterwaarden — zich daarover 
hopelijk zal verspreiden. Gaat de Waal te Nijmegen 
kruien, waarop de meeste kans is aan de Oostzijde 
van de stad, met het oog op de bocht van de rivier, 
dan zullen de 13 sleepbooten, meest Fransche, 
welke liggen aan de kade tusschen Lindenberg en 
Grootestraat, het zwaar te verantwoorden krijgen. 
Blijkens de rookpluimen uit haar schoorsteenen lig-
gen de booten reeds op stoom, om, zien zij de kans 
daartoe, bij het losraken van de rivier, onmiddellijk 
met het ijs te kunnen reizen in westelijke richting. 
Aan de Lentsche zijde ligt in de rivier ’n deel van ’t 
daar bij open water op betons rustende veerbrugvak 
niet volkomen veilig. Veerpersoneel was gistermid-
dag bezig het los te zagen, opdat het gemakkelijker 
zal kunnen worden geborgen, wanneer de rivier niet 
meer zit. Het dooit sterk. In den vooravond heeft 
het geregend.

Dan komt het eerste ijs los. Op maandag 25 
februari 1929 schrijft De Tijd:

 Het ijs kruit.
         I n  d e  W a a l  t u s s c h e n  M i l- 
         l i n g e n  e n  G e n d t. 

Vannacht en hedenmorgen in de vroegte kwam 
het ijs in de Waal tusschen Millingen en Gendt los 
en heeft eenige minuten gekruid. Tusschen Gendt 
en Doornenburg werden twee booten op de krib 
gestooten. Voor Nijmegen zit de Waal nog steeds 
vast. Het autoverkeer over de Waal bij Nijmegen, 
alsmede over de Maas hij Grave is verboden.

Het ijs wordt onbetrouwbaar, blijkt uit een ar-
tikel in Het Vaderland op woensdag 27 febru-
ari 1929:

De Waal voor Nijmegen.
Tengevolge van de stijging van de rivier de Waal 

is de stand te Nijmegen thans 23 c.N. boven den 
middelbare. De ijsvloer van de Waal voor de stad is Spelende kinderen op de dichtgevroren Waal. Op de kade staan toeschouwers. Februari 1929

Dichtgevroren Waal. Honderden mensen lopen van Nijmegen naar Lent en terug. Februari 1929



26

feb 2019

in de lengte en in de breedte op verschillende plaat-
sen gescheurd. De veerdienst heeft het pad over de 
Waal ook voor voetgangers gesloten verklaard.

Het veermateriaal, aan dezen kant van de rivier 
nog aanwezig, wordt zooveel mogelijk geborgen. 
Aan deze zijde van den centrale tot de stijfselfa-
briek, welke ruim een halven kilometer ligt ten 
westen van de spoorwegbrug, is open water, over 
een breedte van ruim 100 M., dus het landhoofd van 
de spoorwegbrug en de eerste pijler is open water. 

De overheid neemt voorzorgsmaatregelen 
blijkt uit De Tijd van woensdag 27 februari:

  Als de rivieren opengaan.
Ir. dr. C. W. Lely, ingenieur van den Rijkswater-

staat te Nijmegen, heeft vast twee detachementen 
genietroepen uit Utrecht naar Nijmegen en Lobith 
ontboden, om in geval van kruiïng van de Waal, 
onmiddellijk gereed te zijn op gevaarlijke punten 
te kunnen ingrijpen. Deze troepen zullen de Waal 
bewaken van Lobith en Nijmegen tot Druten.

Men wil op alle gebeurlijkheden voorbereid zijn.

Een dag later, op donderdag 28 februari is een 
deel ijsvrij, zo blijkt uit De Tijd.

  De Waal.
Sinds woensdag is te Nijmegen een lange breede 

strook der Waal voor de electrische centrale tot 
voorbij het slachthuis onder de spoorbrug door, 
ijsvrij geworden. Het wak wordt door het fel stroo-
mende water steeds grooter. Het officieele ijspad is 
geloten. Toch gingen er heden nog velen op eigen 
risico over de Waal. De verwachting is, dat de Waal 
vóór Nijmegen zal loskomen van het ijs, wanneer 
er nog meer was komt. dan zal het ijs vermoedelijk 
tusschen de kribben opgelicht worden. Nu hoort 

men het al kraken. Alle stoomboten aan de kade en 
in de haven liggen op stoom.

Op vrijdag 8 maart 1929 zeggen Nijmegena-
ren: ,,De Waol die kruut”. De Tijd schrijft:

De Waal begint te kruien.

Hedenmiddag om half een vernamen wij, dat de 
Waal bij Erlecom eenige K.M. boven Nijmegen aan 
het kruien gegaan is. 

Ieder oogenblik verwacht men, dat de rivier voor 
Nijmegen los komt. 

Tusschen Gent en Erlecom hebben zich in de 
Waal hooge ijsbergen gevormd.

Drie dagen later ,,kruut” de Waal voor de 
tweede keer. De Tijd van maandag 11 maart 
1929 bericht (de zetfout in de kop is origineel):
     

We Waal.

Zaterdagmiddag is de Waal voor Nijmegen twee 
maal aan het kruien gegaan, telkens een kwartier. 
Het ijs strekte zich uit tot 1 K.M. boven de stad. Een 
lichte val is geconstateerd.

Tusschen Nijmegen en Druten zat wel 60 K.M. 
ijs opgeschoven en vormde een gevaarlijke ijs-
opstapeling. Bij Deest zat een zware ijsdam. De 
toestand van Gelderland’s hoofdstad had ook de 
volle belangstelling van H. M. de Koningin, die 
Zaterdagmiddag met H.K.H. Prinses Juliana een 
autotocht maakte van Nijmegen naar Zaltbommel, 
veelal onmiddellijk langs de rivier de Waal, welke 
langs de heele streek nog in het ijs gevangen lag.

De Tijd gaat verder met:

     
Koninklijke belangstelling.

Omstreeks half een kwam de Koninklijke auto 
uit Den Haag te Nijmegen. Het hooge bezoek was 
stil gehouden. H. M. de Koningin wilde incognito 
reizen. Aan het station werd H. M. de Koningin ver-
welkomd door den hoofdingenieur van den Rijks-
waterstaat ter standplaats Nijmegen, Ir. Lely.

Toen H. M. In haar auto stapte, werd zij hartelijk 
toegejuicht door een groepje belangstellenden, die 
op de hoogte waren van dit onverwachte en lang stil 
gehouden bezoek. 

Van het Stationsplein werd onmiddellijk langs 
Kronenburgersingel, langs Korenbeurs ouder de 
Hezelpoort door naar Weert gereden. Onder Beu-
ningen werd een deel van den Waaldijk bereden en 
werd onmiddelijk doorgereden naar Deest, waar 
van den dijk werd afgeweken en koers gezet door 
de uiterwaarden, naar de steenfabriek van de firma 
Burgers, waar zich groote en hooge ijsheuvels in de 
Waal verhieven en waar het ijs Donderdagmiddag 
in elkaar en over elkaar geschoven is, toen het in 
volle drift van boven was komen afzetten. 

H. M. de Koningin, die in eenvoudig licht paars 
wandeltoilet was gekleed en H.K.H. Prinses Juli-
ana in rood-bruin wandelkleed, stapten door slijk 
en modder om van nabij de grillen van den ijsgang 
te kunnen gadeslaan. (...)

Voorbij
Op dinsdag 12 maart 1929 is alles voorbij. De 
Tijd schrijft: 

DE TOESTAND OP DE RIVIEREN.
     

De Waal.

Onze correspondent te Nijmegen bericht nog:
Maandagnamiddag is de Waal over heel de breed-

te van de stad van het ijs bevrijd. Maandagochtend 
om tien uur kruide de Waal en kwam de rivier open 
tot ter hoogte van de centrale. In den namiddag 
werd het ijs opnieuw door den sterken stroom los-
gewoeld en kwam de rivier ijsvrij tot ter hoogte van 
de monding van het Maas en Waalkanaal, waar nog 
vele schepen als in een tijdelijke vluchthaven lig-
gen. Hier en in de groote haven, hadden alle sche-
pen de vlag in top geheschen. Van de vele schepen, 
welke langs de kade lagen, is er slechts een, liggend 
dicht bij de Stijfselfabriek, licht beschadigd. Deze 
boot heeft men Maandag gelicht en loopt verder 
geen gevaar meer. De beide stoomponten heeft men 
in den middag uit de haven gehaald en naar de aan-
legsteigers van de pont gebracht. 

Alhoewel er van boven nog licht drijfijs door de 
Waal gaat zou men heden weer officieel de oever-
verbinding Nijmegen-Lent herstellen, waardoor de 
groote verbinding Noord-Zuid n.l. over Rijn, Waal 
en Maas, langs Arnhem, Nijmegen en Grave weer 
is hersteld.

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

Een vrachtwagen rijdt over het officiële ijspad naar Lent. Februari 1929



MUCHTERSTRAAT
Muchterstraat gezien vanuit de Ridderstaat rich-
ting Grotestraat: boven in 1930, onder in 1919. 
H.P.M. Teunissen, schreeef in 1933 in zijn boek 

Rommelmarkt
Gezellig Nijmegen
Op zaterdag 16 maart van 12.00 tot 17.00 
uur is er een rommelmarkt in Gezellig 
Nijmegen, Ganzenheuvel 56. We hebben 
dan ook een warm drankje, lekker hapje 
en pittige soep. • Heeft u nog goede 
spullen om te doneren? Belt u dan (024) 
323 55 04 of 06 30 23 35 32. Na afspraak 
halen we het op. • Wilt u meer weten 
over Gezellig Nijmegen? Kijk dan op 
www.gezellignijmegen.nl of volg ons op 
Facebook: Gezellig Nijmegen.

Tekst: Willy Arts

Nijmeegsche Straatnamen: ‘Begin 15e eeuw: 
Moesterstraet, Moecksterstraet of Mucxsterstraet. 
1562: Muchterstraet. 1579: Muixterstraet. 1615: 
Munsterstraet. 1705: Mughterstraet. Later droeg 
de straat ten onrechte den naam Munterstraat. De 
betekenis van den straatnaam is bezwaarlijk met ze-
kerheid vast te stellen. Een zeldzaam middel-Neder-
landsch woord, dat voorkomt in oude Nijmeegsche 
stadskeuren n.l. Moexter, zou betekenen: schraagta-
fel. Oudtijds werd beneden aan de Grootestraat visch 
verkocht. Daarom kan het mogelijk zijn, dat toen de 
vischbanken na afloop van de markt in een aan de 
Muchterstraat gelegen pakhuis werden opgeborgen.’
herstellen.’ Met dank aan Rob Essers.

Samenstelling: René van Berlo 
Foto 1930: collectie Regionaal Archief Nijmegen 
Foto 2019: Gerie Sandmann
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VROEGER  
EN NU

2019

Magie van de Finse Nacht
Datum: vrijdag 8 maart 2019
Tijd: 20.15 - 21.30 uur
Entree: 25 euro. Hiervan gaat 5 euro naar 
het nieuwe, duurzame lichtplan van de Ste-
venskerk. Zie: Vrije plaatskeuze. Bestellen 
via shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/
meesters-gezellen-2019. Er zijn die avond 
ook kaarten aan de zaal te krijgen

Een van de meest interessante concerten 
voor de liefhebbers van bijzondere koorzang, 
op een bijzondere avond waar de nieuwe, 
duurzame verlichting van de Stevenskerk 
wordt gepresenteerd. Sinds 2011 organiseert 
Stichting Tettix op initiatief van zangpedagoog 
Geert Berghs, de aansprekende serie Mees-
ters & Gezellen, waarin jonge professionele 
zangers samen met ervaren collega’s uit de 
beste kamerkoren in binnen- en buitenland 
een ambitieus programma instuderen en 
uitvoeren. Komende editie is extra bijzonder: 
vier leden van het Helsinki Chamber Choir 
onder leiding van dirigent Nils Schwecken-
diek vergezellen twintig geselecteerde jonge 
zangers in een bijzonder Fins programma, dat 
achtmaal in Nederland en eenmaal in Finland 
zal worden uitgevoerd.

Programma:
• Erik Bergman (Zweden 1911-2006)
• Sommarnatt (1945)
• Jean Sibelius (Finland 1865-1957)
• Rakastavara (893)
• Kaija Saariaho (Finland geb. 1952)
• Nuits, Adieux Beat Furrer (Italië geb. 1954)
• Enigmas I-III (2006-2008)
• Einojuhani Rautavaara (Finland1928-2016) 
• Vespers (1971)

Tekst: Paul Schreurs
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LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 19 maart om 14.00 uur

Thema:  Historische parken in Nijmegen
Spreker:  Bea Peeters-Nillesen, docent, 
 natuurgids en vrijwilliger bij IVN
Locatie:  ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of  
 thee in de pauze

Nijmegen heeft veel stadsgroen binnen haar 
grenzen. Uiteraard in de tuinen en langs we-
gen en lanen, maar de meest interessante 
stadsnatuur valt te ontdekken in onze parken.
De monumentale en oude parken zoals: Kro-
nenburgerpark, Leeuwensteinpark, Park Brak-
kenstein met de Hortus Arcadië, De Goffert en 
het Valkhof. Ook de wat nieuwere zoals het 
grote Park Staddijk in Dukenburg dat dit jaar 
al weer 40 jaar bestaat. Parken in het cen-
trum van Nijmegen en aan de randen. Al die 
groene, meestal heel boomrijke plekken, heb-
ben iets bijzonders, waaraan je ze direct kunt 
herkennen.Samen maken we een rondgang 
langs deze parken, waarin we kunnen ontdek-
ken dat Nijmegen niet alleen een oude stad 
is, maar ook een groene stad met natuurlijke 
plekken, soms al heel oud. 

Dinsdag 16 april om 14.00 uur

Thema:  Iran ( het vroegere Perzië)
Spreker:  Jan Driessen Stichting Wereldbeeld
Locatie:  ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree:  4 euro per persoon inclusief koffie of  
 thee in de pauze

Iran een land met oude geschiedenis. In de 
hoofdstad Teheranstaat staat in het Golestan 
paleis de met bladgoud beklede Pauwentroon 
bezet met 2600 edelstenen. Khom is een be-
devaartplaats voor Moslims, tevens geboorte-
plaats van Khomeiny. Yazd is een bijzondere 
stad met smalle straatjes en prachtige koop-
manshuizen. Ze is geheel gebouwd van leem 
vermengd met stro. Abyaneh is een meer dan 
1700 jaar oud historisch dorp. Persepolis, 
was de glorieuze hoofdstad van het Perzische 
Rijk. Ze is gesticht door Darius de Grote en 
door Xerxes verder voltooid. In de stad Shiraz 
is de Eram-tuin een bezienswaardigheid. Is-
fahan heeft een monumentale architectuur en 
staat op de lijst van werelderfgoed.

 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

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

OUDEREN SAMEN ACTIEF

Knippen en scheuren

In de Bastei

Om de week organiseren we op woensdag-
ochtend in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, 
papengas 8 in Nijmegen leuke activiteiten 
voor ouderen. Dit wisselen we af met uitstap-
jes in de buurt van Nijmegen.

De Bastei
Op 9 januari brachten we een bezoekje aan de 
Bastei. Dit mooi vernieuwde museum is een 
samenvoeging van het natuurmuseum en de 
Stratenmakerstoren. Twee enthousiaste rond-
leiders namen onze groep mee vanuit de voet 
van de Bastei, om uiteindelijk op de bovenste 
etage uit te komen, waar de koffie met heerlijk 
appelgebak voor ons klaarstond. Onderweg is er 
veel verteld over de historie en gebruik van de 
Stratenmakerstoren. Ook de vele dieren die in en 
rond Nijmegen leven kregen veel interesse.

Wat hebben we nog meer gedaan?
• 23 januari was een waar lichtjesfeest. Met 
bontgekleurde servetten hebben we geknipt en 
gescheurd. Vervolgens hebben we de knipsels 
op een glazen pot geplakt en laten drogen. Het 
resultaat mocht er zijn: prachtige gekleurde 
windlichten. • 6 en 20 februari zijn de kinderen 
van groep 7 van de Petrus-Canisiusschool weer 
bij ons op bezoek geweest. • We hebben op 6 
februari met elkaar bordspellen van vroeger en 

nu gedaan. • 20 februari hadden we een span-
nend zintuigencircuit uitgezet. Ruiken, zien en 
voelen was waar het om ging. Twee verrassende 
ochtenden, met heel veel lieve enthousiaste 
kinderen.

Wat gaan we nog meer doen?
• 6 maart staat in het teken van het naderende 
voorjaar. De vogels kunnen wel wat hulp gebrui-
ken. We gaan vogelhuisjes pimpen. • 20 maart 
komt er weer een uitstapje aan. Waarheen? Dat 
is nog even een verrassing.

Wilt u zich na het lezen van al deze leuke activi-
teiten ook opgeven voor een of meerdere keren?
De inschrijflijst ligt voor elke workshop in het 
buurtcentrum. U kunt zich per keer opgeven. De 
eigen bijdrage is per keer 5 euro per persoon. 
Voor verdere informatie kunt u bellen met Els 
Stouthamer van Stichting Benedenstad Nijme-
gen: 06 18 47 36 89.
Wij zijn ook nog op zoek naar een vrijwilligster 
die hand- en spandiensten wil verrichten tijdens 
onze activiteiten. Kijk ook eens op onze Face-
bookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen, of 
op onze website: www.stichtingbenedenstadnij-
megen.nl.

Tekst en foto’s Els Stouthamer 
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Bloemerstraat: het puin is opgeruimd, de wederopbouw begint

Een band van herstel
Een tiental jaren geleden bezocht ik een huwelijksplechtigheid 
van een buitenlandse collega. Wat mij van die plechtigheid bij-
bleef, was de verwoesting van zijn geboortestad in Mexico. Niet 
eenmaal, maar diverse malen. We lezen wel eens over tsunami’s 
en aardbevingen. Daar kan nog een rijtje aan worden toege-
voegd. Bosbranden, lawines, aardverschuivingen, vloedgolven en 
hurricanes. En vooral die laatste heeft de stad waar hij woonde 
(en af en toe terugkomt) meerder malen verwoest. Winden die 
met 300 kilometer per uur voorbijrazen, richtten onmiskenbaar 
schade aan. Niet alle gebouwen kunnen daarop zijn berekend. 

Ik liep samen met de ouders van de bruidegom van het Stadhuis 
van Nijmegen naar een nabijgelegen zalencomplex van een be-
kend restaurant op de Grote Markt. Ineens schoot mij te binnen 
dat Nijmeegs centrum ook zoiets destructiefs had meegemaakt. 
Slechts eenmaal vond die plaats. Op een voor ieder bekend tijd-
stip in de jaren veertig van de vorige eeuw. Niet natuurgeweld 
maar menselijk geweld. Op een wijze die niemand ooit meer 
wenst.

Mij troffen die gebeurtenissen aan beide kanten van de oceaan. 
Met veel onmacht en onbegrip gepaard gaande. Uiteindelijk geeft 
het de twee stedelijke centra wel een band. Gevolgd door weder-
opbouw en herstel van de stedelijke omgeving. Veel schouders 
die eronder worden gezet. De stad kon weer verder. Mensen pro-
beerden hun leven weer op te pakken.

De natuur is soms oppermachtig en soms gelukkig wat minder 
rigoureus. Te weinig wateraanvoer in de Waal betekent voor veel 
schippers echter veel minder lading per vaart. Teveel water geeft 
overlast, zoals tijdens de eerste maanden van 2018. De natuur 
neemt en geeft. De zee neemt en geeft. En de mens kan het 
beste in stevige dialoog gaan wanneer er conflicten dreigen. Dat 
voorkomt vaak erger en zeker destructie. Hoe dan ook: Nijmegen 
staat er zeker niet alleen voor! Ze heeft bijvoorbeeld met de Spie-
gelwaal toekomstige waterrampen voorkomen. De risico’s zijn 
onder controle.

Nijmegen deelt met veel steden in de wereld een band van her-
stel en geduldige wederopbouw. Ik ben er ook om die reden trots 
op Nijmegenaar te zijn...

Vincent Beijk     Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

GEDICHT BIJ DE BANK AAN DE WAAL

Beste Marikenlezer, Benedenstadter,

Kijk eens op de site nijmegen.mijnwijkplan.nl. Vervolgens aanklikken 
Wensen en Ideeën. Een plattegrond verschijnt, met in elke wijk een cijfer 
dat het aantal ingediende wensen/ideeën voor de wijk aangeeft. Klik ver-
volgens op dat cijfer. Dan ziet u welke ideeën reeds ingediend zijn voor 
uw wijk, de Benedenstad. Onder andere kunt u het gedicht zien staan dat 
ik zou willen laten plaatsen ter hoogte van de bank aan de Lindenbergha-
ven, tegenover de Bastei. Op die site kunt u aangeven wat u er van vindt 
en of u het de moeite waard vindt om dit gedicht daar ook te plaatsen.

Met vriendelijke groeten,  Twan Niesten.

In Memoriam

Bert van de Laar, 1951-2019
Vanuit Son en Breugel kwam Bert van de Laar eind jaren zestig 
naar Nijmegen om scheikunde te studeren. 
Nijmegen stal zijn hart en hij ging er nooit meer weg. Met zijn 
vrouw Ineke, kinderen Jos en Anne woonde hij altijd in de 
binnenstad, de Bloemerstraat, Oude Haven en tot zijn dood in de 
Grotestraat. 
Waar Bert zich mee bezig hield waren de ménsen in de 
binnenstad. Hij zat in de Bewonersraad Binnenstad, was 
redactielid en penningmeester van het wijkblad De Klepper, in 
1985 mede-oprichter van het buurthuis in de In de Betouwstraat, 
lid van het gebruikersoverleg Doddendaal en mede-oprichter 
van de Stichting Vrienden Kronenburgerpark in 1993. 
Onvermoeibaar zette hij zich in, zag altijd wel iets dat niet klopte 
en schrok er niet voor terug dit duidelijk te maken. Altijd ietwat 
mopperend.
Toen in 2000 toenmalig burgemeester d’Hondt hem de Zilveren 
Waalbrugspeld uitreikte, kreeg hij de verdiende waardering. Zelf 
vond hij het vast niet zo nodig.
De laatste jaren ging Berts gezondheid achteruit. Maar vanuit 
de keuken aan de Grotestraat, hield hij alles in de gaten. Via 
computer en zijn mobiel bleef hij actief. Zijn telefoontjes zetten 
je altijd weer op scherp. 
Zo iemand als Bert is nodig. Hij zal dus gemist worden.
Dank voor al je inzet, Bert.
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advertentie

Komt u ook een dag bridgen 
voor het goede doel ?
Het is alweer bijna zover. Op zaterdag 16 maart organiseert de Lions 
Club Nijmegen voor de 24e keer het Waalbridge toernooi. Op deze 
dag wordt (met een rouleer-schema) in diverse cafés aan de Waalkade 
bridge gespeeld. Een bijzonder toernooi op bijzondere locaties.
De opbrengst van deze dag  wordt gebruikt om het jaarlijkse Lions 
Concert voor ouderen en mindervaliden in Concertgebouw De Ver-
eeniging te verwezenlijken. Daarnaast wordt ook gedoneerd aan de 
Stichting Red een Kind.  
Om deze dag mogelijk te maken worden vele handen vrijwillig inge-
zet. We willen daarom ook zowel de Nijmeegse Studentenvereniging 
Navigators alsook de deelnemende horecagelegenheden aan de Waal 
heel hartelijk danken. 
U, als bridgeliefhebber, kunt (tot het maximale aantal deelnemers is 
bereikt) nog inschrijven op www.waalbridge.nl. Voor een bedrag van 
70 euro per paar speelt u samen een hele dag onder het genot van kof-
fie met gebak, een lunch én ook nog een warme maaltijd. En als klap 
op de vuurpijl: een mooie prijsuitreiking toe.

Tekst: Lions Club Nijmegen

Enthousiaste zangers (m/v) 
in alle stemgroepen gezocht
De leden van I Cantatori zijn op zoek naar zangers en 
zangeressen in alle stemgroepen. Wij zijn acht enthousiaste 
zangers die elke woensdag van 20.00 tot 21.30 uur repeteren. 
We zingen 3- en 4- stemmige muziek uit de Renaissance en 
Barok onder leiding van Norbert Bartelsman. We doen mee aan 
verschillende evenementen in Nijmegen, zoals Nijmegen Klinkt, 
en geven concerten in de Kerst- en Passietijd. 
Een impressie van ons laatste optreden in de Stevenskerk 
is te vinden op onze website www.cantorij.nl onder het kopje 
Geschiedenis. 

Ervaring is welkom maar enthousiasme vinden we het 
belangrijkste. Benieuwd of het wat voor u is? We nodigen 
u graag uit om te komen luisteren of, zo u wilt, mee te 
zingen tijdens onze repetitie in Wijkcentrum de Schakel 
(Archimedesstraat 9) in Nijmegen. U kunt ook mailen naar onze 
secretaris voor meer informatie: i.cantatori.nijmegen@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mr. Jack’s

 

 

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

CAFETARIA VUURENS
Smetiusstraat 16 | 6511 ES Nijmegen
T 024 322 42 73

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. 

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.

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

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten? 
Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!

REISBUREAU VAN BETUW
Vanaf 16 juli is ons nieuwe adres 
Groesbeekseweg 73a, 6524 CR Nijmegen
T 024 324 00 40 - reisbureau@vanbetuw.nl

Voorstadslaan 248 | 6541 SZ Nijmegen | T 024 377 33 48 | info@ruuddevriesjuwelier.nl

Ruud de Vries
juwelier horloger
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