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ARTHOUSE

Ik ben in gesprek met Pien Houthoff, sinds 
twee jaar directeur van LUX. Houthoff: ‘LUX 

is het eerste en grootste arthouse in Europa. 
Hier brengen we kunstvormen samen als film, 
muziek, dans, toneel en debat.’ Hoewel iedere 
kunstvorm binnen de organisatie zijn eigen, 
zelfstandige uitingsvorm kent, ziet Houthoff 
LUX als vernieuwend voorbeeld op het gebied 
van context-programmering. Houthoff: ‘We 
noemen dat ook wel hybride programmering. 
We brengen dan verschillende kunstvormen 
samen op één onderwerp. Bijvoorbeeld een 
film met aansluitend debat over het onder-
werp. Of programmering vanuit een thema, 
waarbij zowel film, als theater, muziek en debat 
een bijdrage leveren. Een voorbeeld hiervan 
was Up!, het festival rondom ouder worden.’ 
Ondanks die dwarsverbindingen zijn binnen de 
organisatie de afdelingen podiumprogramme-
ring, debat en film gelijkwaardig en worden de 
laatste jaren ook zo geprofileerd. Maar ze kun-
nen elkaar aanvullen. Houthoff: ‘Wij zoeken op 
alle gebieden naar vernieuwing. Vaak betekent 
dat een maatschappelijke, politieke insteek op 
de onderwerpen die gekozen worden.’

Ondanks die vernieuwing is het financieel niet 

altijd even gemakkelijk geweest. Houthoff: 
‘Maar de laatste jaren zijn we in rustiger vaar-
water terecht gekomen en kunnen we onze 
positie verstevigen. Met al onze faciliteiten – 
en laten we horeca daarbij niet vergeten – zijn 
we een groot cultureel centrum, met heel veel 
activiteiten. Maar het heeft mij altijd verbaasd 
dat, wat er ook allemaal gebeurt, er achter de 
schermen een goed geoliede machinerie aan-
wezig is, met allerlei vangnetten voor als er din-
gen fout dreigen te gaan.’

LUX CAFÉ

LUX is al sinds jaar en dag het grootste filmhuis van Nederland en met zeven bioscoopzalen (en een theaterzaal) ook 
het grootste van Europa. Voortgekomen uit Cinemariënburg, en daarvoor Filmhuis Nijmegen, bouwt zij voort op de 
rijke Nijmeegse traditie op het gebied van de film- en opvoeringskunsten. Maar de laatste jaren zien we een gestage 
gedaantewisseling van filmhuis naar het bredere concept van arthouse, ‘een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen 
voor nieuwe ontwikkelingen in kunst, cultuur en media’.

Pien Houthoff

LUX café is belangrijk voor het totaal concept

LUX, al sinds jaar en dag het grootste filmhuis van Nederland
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LUX is een stichting. Daaronder hangt de bv van de 
horeca van LUX. Houthoff: ‘We hebben in het totaal 
circa honderd mensen in dienst (vijftig fte). Zo’n hon-
derdvijftig vrijwilligers helpen ons bij het organise-
ren van de activiteiten.’ De horeca is voor LUX van 
groot belang om het totale concept van LUX goed 
neer te kunnen zetten. Een goede horeca-exploitatie 
is echter ook bittere noodzaak. Het maakt de totale 
exploitatie financieel mogelijk. 

Daarnaast wordt de totaalbeleving van de bezoeker 
steeds belangrijker. Houthoff: ‘LUX is daar best bij-
zonder in. De combinatie van bioscoop en horeca 
kennen ze bijvoorbeeld in Frankrijk niet. Daar zijn 
beiden strikt gescheiden.’ Houthoff benadrukt dat 
een kwalitatief hoogstaande en verrassende horeca 
een essentieel onderdeel is van de totaalbeleving 
van de bezoeker.

INITIATIEVEN
Eén van de meest in het oog springende activitei-
ten in LUX is het Go Short Filmfestival, een festival 
speciaal voor de korte film. Het festival werd dit jaar 
alweer voor de elfde keer georganiseerd. Gedurende 
vijf festivaldagen worden de beste recente korte films 
van Europa vertoond. Ook worden er de Go Short 
Awards uitgereikt. Daarnaast presenteert het festi-
val een uitgebreid randprogramma met educatieve 
activiteiten, workshops en ontmoetingsplekken voor 
filmmakers en publiek. Het festival kent een toene-
mende nationale en internationale populariteit.

Ook het festival InScience groeit in bekendheid. In-
Science is een filmfestival voor de wetenschapsfilm, 

Go Short Filmfestival, voor de korte film

georganiseerd in samenwerking met de Radboud 
Universiteit. Het festival toont de beste wetenschaps-
films die het afgelopen jaar wereldwijd zijn versche-
nen. Ook dit festival heeft een randprogramma met 
onder andere internationale wetenschappers, die 
hun nieuwste inzichten komen delen en met inter-
actieve programma’s waarbij bezoekers zelf kunnen 
participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Maar niet alleen de afdeling film doet van zich spre-
ken. Ook vanuit Debat worden er naast het reguliere, 
vaak door de actualiteit gedreven programma extra 
activiteiten georganiseerd. Zo is het idee voor de 
Vrede van Nijmegen Penning ontstaan. Deze onder-
scheiding is een tweejaarlijkse prijs voor personen en 
instituties die zich ingezet hebben voor de vrede op 
het Europese continent en de positie van Europa in 
de wereld.

En dan organiseerde LUX afgelopen jaar voor de 
derde keer het Festival Jazz International Nijmegen 
in samenwerking met Brebl, Doornroosje, de Linden-
berg en Concertgebouw De Vereeniging. Het festival 
is het partnerfestival van Festival Jazz International 
Rotterdam en biedt nieuwe en grensoverschrijdende 
jazzmuziek.

Allemaal initiatieven die vanuit LUX zijn ontstaan en 
die nu op eigen voet, met soms een eigen stichting, 
verder gaan. Het zijn succesverhalen die niet zou-
den kunnen zonder Nijmegen en haar bewoners. 
Houthoff: ‘LUX heeft haar bestaansrecht te danken 
aan het feit dat Nijmegen een stad is met een grote 
universiteit, een grote hogeschool, met relatief veel 
hoog opgeleide mensen en veel studenten. Daarom 
loopt het hier goed. Je zou LUX niet zomaar ergens 
anders kunnen neerzetten.’

SAMENWERKING
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontstond 
er een nauwe relatie tussen LUX (destijds Filmhuis 
Nijmegen) en de universiteit, speciaal met het vak 
Dramatologie, met haar markante voorman, de Belg 
Eric de Kuiper. Gezamenlijk kregen zij het voor elkaar 
om gedurende enkele jaren zowel op de universiteit 
als in het filmhuis hoogtepunten van het Internatio-
nale Film Festival van Rotterdam te vertonen. Hout-
hoff: ‘Wij vervullen nog steeds een belangrijke rol 
als zogenaamde satellietlocatie van andere festivals. 
Voorbeelden zijn Best of the Fest in samenwerking 
met het International Film Festival Rotterdam, het 
documentaire festival IDFA en Cinekid, het filmfes-
tival voor de jeugd.’ 

De samenwerking van LUX met de universiteit is lo-
gisch en wederzijds. Beide organisaties werken ook 
samen met Cultuur op de Campus. Cultuur op de 
Campus is de culturele organisatie van de Radboud 
Universiteit. Studenten organiseren in samenwer-
king met LUX binnen dit programma films, muziek, 
cabaret, beeldende kunst, literatuur, theater en fes-
tivals op de campus. Voor en door studenten, maar 
iedereen is welkom. Houthoff: ‘LUX wil investeren 
in talentontwikkeling voor de toekomst. Wij willen 
studenten de kans geven dingen te organiseren, te 
ervaren hoe dat werkt en hoe verbindingen gelegd 
kunnen worden van maatschappelijke thema’s met 
film en kunst.’

LUX werkt samen met allerlei andere instellingen in 
Nijmegen, regionaal en landelijk. Houthoff: ‘Een tijd 
lang was iedereen bezig met z’n eigen hut, maar te-
genwoordig is het de tijd van samenwerking. Daar-
mee willen wij het cultuuraanbod in Nijmegen steeds 
verder verstevigen. Die samenwerking moet echter 
niet een doel an sich zijn, net zo min als om bij ie-
dere activiteit te pas en te onpas een filmpje erbij te 
zoeken.’

LUX heeft een missie: Anders kijken. Houthoff: ‘We 
willen iets teweeg brengen, mensen aan het denken 
zetten en daarvoor schuwen we het debat niet.’

FILM- EN BEELDEDUCATIE
LUX is heel actief op het gebied van film- en beeld-
educatie, zowel in het primair onderwijs (basisscho-
len) als in het voortgezet onderwijs. Het kunnen 
lezen en schrijven van beeldtaal is cruciaal in onze 

Onderdoorgang LUX
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Qader Shafiq

De stad van Jeanette Heikens
De eerste indrukken van mensen en objecten zijn bepalend in 
ons leven. 
Vanuit het raam van de trein waarmee ik voor het eerst naar 
Nijmegen kwam, zag ik de stad en zijn Stevenstoren. Ik zou 
na maanden in verschillende asielzoekerscentra - Eindhoven, 
Haarlem, Musselkanaal, Luttelgeest en Steenwijkerwold - 
rondgezworven te hebben, hier komen wonen. 
In Steenwijkerwold werd duidelijk dat ik in een tijdelijke woning 
op de start van de asielprocedure moest wachten. Als een 
vermoeide ziel bleef ik me aan de onzekerheid van onderweg 
zijn conformeren. Ik wilde mijn tijd zinvol gebruiken door in 
een grote universiteitsstad te gaan wonen en studeren. De 
drie steden die ik kende: Amsterdam, Rotterdam of Leiden. 
Mevrouw Roos, de functionaris van het centrum die over de 
huisvesting van asielzoekers ging, noemde een andere stad: ‘Jij 
moet naar Nijmegen. Die stad past goed bij jou.’ 
Toen ik samen met drie beoogde huisgenoten uit de trein stapte, 
stond een tengere vrouw van boven de vijftig met een kort blond 
kapsel op het perron op ons te wachten. Zij herkende ons aan 
de grijze afvalzakken die wij bij ons hadden. Haar moederlijk 
strenge blik en vriendelijke stem gaf mij een welkomstgevoel in 
de stad waarvan ik de naam nauwelijks kon uitspreken. ‘Ik heet 
Jeanette. Ik ben van VVN. Zullen we eerst naar de bank gaan 
om een bankrekening voor jullie te openen?’ 
Jeanette werd mijn contactpersoon bij Vluchtelingenwerk. Zij 
hielp mij met de inschrijving voor een taalcursus. Zij was de 
allereerste geïnteresseerde Nijmeegse in mijn nieuwe leven.
De eerste maanden in Nijmegen is de schoonheid van deze 
stad mij voorbijgegaan. Ik had een zwaar hoofd vol tranen 
op een doorweekt kussen. Een bestaan van lange slapeloze 
nachten met een wereldontvanger op mijn bed. Er werd 
geschoten in de wijk waar mijn dierbaren woonden. Ik hoorde 
berichten over doden en stadsgenoten die op de vlucht waren. 
Over de hongerige kinderen. Ik schaamde me voor mijn 
asielzoeker zijn. Nee, Nijmegen zou nooit mijn stad worden. 
Begin januari 1995 kreeg ik een envelop thuisbezorgd. Op 
een in vieren gevouwen A4 las ik de tekst die met blauwe stift 
geschreven was: hoera, A-status! Ondertekend door Jeanette 
Heikens. Ik rende naar de Van Spaenstraat. Hijgend kwam ik 
op het kantoor van Vluchtelingenwerk om met eigen ogen de 
beschikking van staatssecretaris van Justitie mevrouw Schmitz 
te zien. 
Op 24 april vierde ik mijn 25 jarig samenzijnsjubileum met 
Nijmegen. De stad die bij mij past. En waarbij ik hoor. 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom

gemedialiseerde samenleving. ‘Filmvertoning met een verdieping’ is onderdeel 
van filmeducatie, maar ook het zelf ontwikkelen en toepassen van beeld maken 
zijn daarin belangrijk. ‘Soms met een lesbrief en voor de meer actieve educatie 
organiseren we workshops. Zo hebben we samen met het Montessoricollege een 
meerjarig lesprogramma ontwikkeld dat ingebed is in het curriculum, zowel hier 
als op school.’ Vooral nadat er een educatief medewerker werd aangenomen, 
groeide de afdeling Media-educatie snel. Houthoff: ‘Vanuit de provincie Gelder-
land kwam vervolgens de vraag of LUX dit programma ook kon uitrollen naar de 
omliggende gemeenten. Hiervoor hebben wij het idee van de filmeducatie-hub 
ontwikkeld waar alle elementen – film, verdieping, verbreding – samenkomen. 
Die hubs brengen wij vervolgens naar de scholen en instellingen.’ 

Dit initiatief van media-educatie is door LUX samen met Filmhuis Den Haag ver-
der uitgewerkt. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft geld vrij-
gemaakt om dit project landelijk uit te rollen. Dit jaar gaan LUX en Filmhuis Den 
Haag een soort blauwdruk maken van dit concept voor andere locaties in het 
land.

Media-educatie richt zich ook op de makers. Bijvoorbeeld door stichting Gelders 
DOEK, het platform voor cinema uit de regio. Die makers krijgen dan de mogelijk-
heid hun film op diverse plekken in Gelderland op het grote doek te presenteren. 
Houthoff: ‘Op dit moment nog alleen in Arnhem en Nijmegen, maar de ambitie 
is er om dit op meer plaatsen te doen.’ LUX stimuleert hiermee het filmmakers-
klimaat in de provincie. Want wat is er leuker dan wanneer jij jouw eigen film 
gemaakt hebt, die dan ook echt op het grote doek te zien! 

DE TOEKOMST
Houthoff ziet voor de toekomst van LUX het belang van méér kennis- en media-
educatie en talentontwikkeling voor de nieuwe makers. Ook zal de nadruk blijven 
liggen op hybride programmering: het ineenschuiven van verschillende kunstvor-
men. Houthoff: ‘Maar de film als zelfstandig kunstwerk blijft natuurlijk een groot 
aandeel houden in het totale cultuuraanbod van LUX. Van kleine, nichefilms tot 
de grote, toegankelijke bioscoopfilms.’ Houthoff ziet wel een verschuiving van 
het kijkerspubliek naar de meer toegankelijke films. ‘Jammer, want er komen toch 
ook nog steeds pareltjes van kleine films langs. Misschien zoeken de mensen 
tegenwoordig vanuit de hectiek van hun dagelijkse leven, drukke studie, druk 
werk- en gezinsleven de rust op van de gemakkelijke, meer toegankelijke films.’ 
LUX wil ook de kleine producties blijven vertonen. ‘Door de nieuwe technieken 
komt er meer flexibiliteit in de vertoning. Zo experimenteren wij met het concept 
Picl, het filmtheater thuis. Met Picl kan een (tot op heden) beperkt aantal titels 
thuis gehuurd en vertoond worden. Je kijkt vanaf de eigen bank naar films die op 
dat moment ook in de bioscoop draaien.’ Gaat dit niet ten koste van de bezoe-
kersaantallen? ‘Nee’, zegt Houthoff. ‘Naar de film gaan blijft een belevenis.’

Bron: www.LUX-Nijmegen.nl

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Gerie Sandmann en Jack Fila

LUX aan het Mariënburgplein



7

Op zaterdag 23 maart vond de feestelijke ope-
ning plaats van de expositie Het Nijmeegsch 
Rondgezicht, het oudste stadspanorama van Ne-
derland. Kunstenaar Kees Moerbeek en geograaf 
Billy Gunterman presenteren op een verrassend 
nieuwe wijze dit prachtige panorama van Derk 
Anthony van de Wart uit 1806. Het panorama is 
uitvergroot tot honderd maal de originele maat 
en biedt een uniek uitzicht op het 19e-eeuwse 
landschap rondom het toenmalige Nijmegen.

Vanaf de Belvédère heeft Van de Wart het landschap 
vastgelegd. Het toont de tussen muren en wallen in-
geklemde vestingstad Nijmegen te midden van het 
grootse en weidse rivierlandschap. De expositie is tot 
1 september te bewonderen in De Bastei. Een must 
voor alle Nijmegenaren.

Ingekleurde etsen
In 1806 krijgt de dan 39-jarige Amsterdamse schil-
der Derk Anthony van de Wart de opdracht van 
burgemeester Hendrik Hoogers van Nijmegen, zelf 
een begenadigd tekenaar, een rondgezicht te te-
kenen. Dit resulteert in acht ingekleurde etsen van 
26 bij 33 centimeter die een uniek beeld geven van 

Nijmegen en omgeving. De acht illustraties zijn on-
getwijfeld bedoeld geweest voor de creatie van een 
groots panorama, maar dat hebben de beide heren 
Kees Moerbeek en Billy Gunterman nu gerealiseerd 
in 2019.

Populair
Eind 18e en begin 19e eeuw waren rondgezichten bij-
zonder populair. Het allereerste rondgezicht wordt 
in 1787 gemaakt door Robert Barker uit Ierland. Hij 
vraagt er gelijk patent op aan en noemt zijn creatie 
Panorama van Pan=alles en Horama, horan=zien. 
In dit patent staat het panoramaprocedé in details 
omschreven, zoals de lichtval van boven, een cir-
kelvormig gebouw waarin het tentoongesteld moet 
worden, de constante ventilatie et cetera. Na het ver-
lopen van het patent in 1801 worden overal in Euro-
pa panorama’s gemaakt die een steeds populairdere 
attractie worden. Elke zichzelf respecterende stad 
van formaat heeft wel een panorama, maar ook veld-
slagen worden uitgebeeld. Op kermissen ontstaan 
rondreizende panoramatenten. Alles komt voorbij: 
de slag bij Nieuwpoort, de kruisiging van Christus, 
de brand van Moskou, gezicht op Constantinopel en 
niet te vergeten het gezicht op Scheveningen. Deze 
laatste is het enige nog bestaande panorama in Ne-
derland (Mesdag). 

Opzienbarend
Maar nu dan Nijmegen. Het voert in dit artikel te ver 
om een opsomming te geven van alles wat er nog 
rondom het panorama te zien is. Er is een werkelijk 
schitterende catalogus beschikbaar, waarin je alles 
na kunt lezen. Er zijn vijf films te zien met toelichtin-
gen van de details in het panorama. Voor kinderen is 
er een speciale speurtocht, te herkennen aan de en-
geltjes op kinderhoogte. Werkelijk opzienbarend is 

het houtvlot dat de kunstenaar op schaal heeft nage-
bouwd van een afbeelding op een segment van het 
panorama. In die tijd was er een grote behoefte aan 
hout in Nederland. Vanuit het middengebergte in 
Duitsland werd dat hout vanaf de 16e eeuw op reu-
zenvlotten, Höllander Flösse genoemd, vervoerd. Sa-
mengebonden twee tot drie meter hoge vlotten van 
eiken en beukenstammen bovenop en een onder-
laag van dennen en grenen, met daar weer bovenop 
tot maximaal 700 vaarlieden, ossen, kippen en var-
kens voor het eten en keukens, slaapvertrekken en 
huisjes voor het hoger personeel. Onvoorstelbaar in 
de huidige tijd met bruggen en obstakels, dat deze 
300 meter lange vlotten de rivier konden bevaren. 
Het is magnifiek om te zien en je er een voorstelling 
van te maken. Het laatste vlot passeerde Nijmegen 
trouwens in 1967. Veel van Marikens lezers hebben 
dit meegemaakt. 

Wetenswaardigheden
Het houtvlot is maar één van de wetenswaardighe-
den die tot in detail worden weergegeven. Bezoekers 
kunnen zich volledig inleven in die tijd met de bedrij-
vigheid aan de Waalkade, het vaarverkeer, de visserij, 
het vervoer naar de overkant in Lent, de landhuizen 
aan Lentse zijde. De kunstenaar beschrijft ook prach-
tig de verschillen in waterstanden en hoe die in die 
eeuwen beteugeld werden, maar die ook leidden 
naar vreselijke overstromingsrampen, zoals in 1799, 
toen de dijk doorbrak bij Doornik. Kortom, grijp uw 
kans om de tentoonstelling te gaan zien. Het is alles-
zins de moeite waard. Tot slot een gedachtespron-
getje van ondergetekende: Dit Panorama verdient 
na 1 september een permanente plek in Nijmegen. 
Werk aan de winkel voor het gemeentebestuur.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

HET NIJMEEGSCH RONDGEZICHT
Het panorama rond Nijmegen

Reuzenvlot op de Waal



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 Jan en Theo 
Willems uit de Kronenburgergas 2.
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (2)

Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

Verlengde Hezelstraat 119 *)
‘Ik ken zo’n beetje alle Nijmegenaren van vroeger, maar besef de laat-
ste jaren, gezien mijn leeftijd, dat veel mensen uit die tijd zijn over-
leden.’ Aan het woord is Jan Willems, geboren in 1934 in de Jan van 
Goyenstraat en via de Houtstraat verhuisd naar de Kronenburgergas 2 
en vervolgens naar de Verlengde Hezelstraat 119. ‘Ik heb nergens pro-
blemen mee. Daarom ben ik zo oud geworden. Als je je ergens druk 
over maakt, dan is dat zinloos. Dan word je niet oud.’

Jan Willems is één van de vele Nijmegenaren die gereageerd heeft op 
onze oproep in de krant, om ons mee te nemen naar het (geboorte)huis 
in de Hezelstraat, waar hij of zij is opgegroeid. Bij de eerste kennis-
making ontmoeten we Jan in de Verlengde Hezelstraat *) (tegenover 
het Joris Ivensplein) waar hij vertelt over de periode waarin de familie 
Willems op nummer 119 een sigarenwinkel bestierde (foto 1). Vanaf 
een noodwinkel aan het Kelfkensbos verhuisde de winkel in 1953 naar 
hier. Een plekje dat door de ouders van Jan met zorg werd uitgekozen. 
De tunnel onder het station was er nog niet. Alles en iedereen kwam 
onder de Hezelpoort door. De tram stopte zelfs voor de deur van de 
winkel van de familie Willems, tegenover Terminus.
Jan: ‘Wij waren ook de enige winkel die laat open was. Alle winkels 
sloten om 18 uur. Sigarenwinkels mochten open blijven tot 19 uur. De
  

Kronenburgergas nummer 2, familie Willems, kleermaker

Foto 1. Jan Willems voor de winkel aan de 
Verlengde Hezelstraat 119 (tegenover het Joris 
Ivensplein)

Hezelstraat kende 
veel slagerijen. Die 
sloten al om 17 uur, 
want dan moest er 
worden schoonge-
maakt en dat ge-
beurde allemaal met 
de hand. Open op 
zondag? Geen sprake 
van. Wij waren de 
enige uitzondering. 
Wij hadden een grote 
variëteit aan artike-
len. Wij mochten tot 
22 uur openblijven, 
vanwege de schip-
pers in de haven. Die 
liepen vaak laat bin-
nen en dan konden ze 
nog bij ons terecht, 
waar we van alles en 
nog wat verkochten.’
Men ging ook ijs 
verkopen. Campina,
warm aanbevolen. Er kwam een grote diepvrieskist in de winkel en 
het liep aardig met de klandizie. Keerzijde van de verkoop van ijs was 
dat er minder sigaren verkocht werden. Elke keer als de diepvrieskist 
open ging, kwam er ook een wolk damp naar buiten. Dat vocht trok in 
de sigaren, hetgeen klachten opleverde van de sigarenklanten. Ook de 
komst van de tunnel onder het station deed de klandizie afnemen.
Een volgende stap tot omzetverhoging was de verkoop van bier en 
Exota limonade.

Kronenburgergas 2
Onze tweede afspraak met Jan Willems, januari 2019, vindt plaats in 
de Kronenburgergas 2, waar we hem treffen met broer Theo. Theo is 
geboren op zondagmorgen 18 februari 1945 in het Waterkwartier, op 
de hoek van de Waterstraat en de Biezenstraat een V1 is neergestort. 
‘Mijn moeder is daar waarschijnlijk zo van geschrokken dat ze spon-
taan is bevallen van mij’, aldus Theo met een knipoog. Met de twee 
broers gaan we de Kronenburgergas in, waar ze in de oorlog woonden 
op nummer 2. Thed vanden Berg (Gilde) en ondergetekende hoeven 
geen vragen meer te stellen, want Jan en Theo gaan vanaf dit moment 
alle kanten op. En op elk plekje borrelen de herinneringen op. 
Eerst maar eens naar het paadje achter het pand (foto 2). Het paadje, 
dat nu wordt afgesloten met een modern hekwerk, kende toen een dub-
bele groene poort. Het was weliswaar de toegang tot woningen aan de 
Parkweg, maar het was ook een geliefde plek voor daklozen en ander 
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Foto 2. Herinneringen ophalen op het paadje 
achter het pand

Foto 3. Wie woonden er aan de Parkweg?

Foto 4. ‘Mijn vader en ik stonden voor het 
open raam op de overloop toen de vliegtuigen 
omdraaiden’

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.

Foto 5. Het smalle winkeltje van de familie 
Maters, met zicht op de Kronenburgergas 
(uit: Beelden van een stad tussen ooit en nu, 
Wim K. Steffen en Thomas Verbogt)

Op een gegeven moment waren ze gedraaid 
en kwamen ze terug. Mijn vader stond met 
één voet op het raamkozijn en zei: “Volgens 
mij springen er parachutisten uit .” Nog 
geen twee tellen later riep hij: “Nee, het zijn 
bommen.” Kort daarna de eerste explosie. En 
vervolgens zag je de torenspits deze kant op 
komen!’ 
Wat er daarna gebeurde herinnert Jan zich 
nog maar al te goed. Zijn vader pakte Jan en 

zijn oudste zusje op, rende met ze de trap af, 
de kelder in. Daar begon het lange wachten. 
Omdat vader bij de luchtbescherming was 
ging hij weer naar buiten, Jan en zijn zus 
achterlatend met de woorden vooral hier te 
blijven. Terwijl zijn vader op straat bezig 
was met hulp bieden, ging Jan uiteindelijk 
toch de straat op. Ruiten van winkels waren 
kapot, grote glassplinters hingen er vervaar-
lijk bij. ‘Het verhaal gaat dat de mensen van 
de Hezelstraat in Hees moesten gaan slapen. 
Plunderaars hadden vrij spel. Overigens, veel 
hebben we hier in de Kronenburgergas niet 
gemerkt van de Duitsers. In de hele oorlog 
is er geen Duitse soldaat in het gangetje 
geweest.’

De buurt
‘Wij woonden achter in de Kronenburgergas 
en hadden niet zo heel veel contact met de 
Hezelstraat. Wij kwamen alleen in de straat 
voor de boodschappen. De Hezelstraat was 
een winkelstraat die de hele Benedenstad 
bediende.’
Jan en Theo herinneren zich nog veel namen 
van winkels uit die tijd. Kapper Vink, elec-
trowinkel Spanhof, fotograaf Steenmeijer, 
kruidenier Van de Mots, meubelzaak Kees 
Draper. Er waren in de straat zeven slagerij-
en, waaronder drie winkels van Aelberts. Ver-
der waren daar slagerij Rief, Boukes, verder 
naar beneden had je Evers en dan Brinkhof. 
Vijf bakkers, vier groentewinkels. Een van 
die groentewinkels was die van Maters, recht 
tegenover de ingang van de Kronenburgergas. 
Met de familie Maters waren er toch al nau-
were banden, want de oudste broer van Jan en 
Theo was niet weg te slaan bij de groenteboer 
(foto 5). Hij hielp er altijd, reed veel met hun 
paard en wagen. In de oorlog hielp hij dan 
ook met het vervoer van slachtoffers van het 
bombardement naar de Veilinghallen aan de 

gepeupel. Achter het huis staand noemt Jan 
moeiteloos alle namen van de buren in die 
tijd op. Theo corrigeert of vult hem met enige 
regelmaat aan. ‘Hier woonde de familie Tijs-
sen, daar de familie Saalbach, de familie Van 
Meteren. Kijk, de tuin is veel korter gemaakt. 
Van twee tuinen hebben ze een grote tuin 
gemaakt. En daar bij het consulaat woonde 
de familie Van Eck. Staande in de tuin keek 
je tegen de achterkant van slagerij Hoppe aan 
(foto 3). En dan de familie Eenennaam! Het 
pand naast dat van Hoppe was eerst een heel 
pand, maar werd later uitgebreid. Zij hadden 
een bazar. Dat draaide rond de bevrijding ge-
weldig, omdat ze oorlogssouvenirs verkoch-
ten. Dat draaide zo goed, dat ze er een pand 
bij huurden, een opening in de muur maakten 
en zo van de ene naar de ander ruimte kon-
den overstappen. Ze verkochten ook Delfts 
Blauwe flauwekul, allemaal nep natuurlijk, en 
vlaggetjes en zo. Dat werd voornamelijk door 
militairen gekocht die hier gelegerd waren. 
En na de oorlog door toeristen. Maar ja, zo 

grandioos ze er aan verdiend hebben, zo heb-
ben ze het ook uitgegeven!’
Op de vraag of ze er ook van hebben genoten, 
is het antwoord duidelijk: ‘Ja, op hun manier, 
centen zat.’

Tweede Wereldoorlog
De elfjarige Jan Willems speelde op de dag 
van het bombardement met zijn blikken 
speelgoed in de woonkamer. Hij was niet naar 
zijn school aan de Oude Stadsgracht. Jan was 
schoolziek. Het alarm ging omdat het gevaar 
geweken was. ‘Mijn vader en ik stonden voor 
het open raam op de overloop en wij zagen de 
laatste vliegtuigen vertrekken (foto 4). 
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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. Veel herkenning, ondanks de vele 
verbouwingen

Foto 8. Nog steeds tralies voor diverse ramen

Foto 9. Jan en Theo lopen met veel belang-
stelling door het huis uit hun jeugd

Jan en Theo lopen met veel belangstelling 
door hun huis uit de jeugd (foto 9). Alle ruim-
tes worden uitvoerig bekeken, Theo in stilte, 
Jan bij iedere plek met een verhaal. Theo 
wijst de woonkamer aan, waar hij als kind 
veel tijd doorbracht in het kinderledikantje, 
omdat hij veel ziek was. De woonkamer waar 
de kolenkachel altijd brandde.
Slotvraag aan Jan en Theo: ‘Herkennen jullie 
nog veel in het huis uit jullie jeugd?’ 
Beide broers zijn onder de indruk van wat ze 
deze ochtend gezien hebben en gaan zeker 
nog eens terugkomen bij de gastvrije, huidige 
bewoners.

*) Rob Essers, Stratenlijst gemeente Nijme-
gen 2019. **) Numaga.

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: familie Willems, Numaga, Korfmacher, Regio-
naal Archief Nijmegen, Peter Bliek, Ed Nieuwenhuis 

om een poort, of ze een gesloten poort mogen 
maken, omdat er teveel jongens komen kijken 
naar de meisjes.’ 
In de tuin, op de binnenplaats, stonden in de 
tijd van het klooster de toiletten. Jan: ‘Op-
vang voor die meisjes die een beetje ondeu-
gend waren. Die toiletten werden al niet meer 
gebruikt toen wij hier woonden.’ 

Het huis
Peter: ‘We wonen in een heel gek huis. De 
balken lopen namelijk over de lengte en niet 
over de breedte, vandaar ook al die scheuren. 
De gevel staat dus los. Toen we de tuindeu-
ren erin lieten maken, werd er gezaagd en 
zagen we aan de onderkant kloostermoppen 
en daarboven baksteen. Aanvankelijk was dit 
laagbouw met een plat dak. De nonnen heb-
ben de bovenkant en de gevel laten maken. 

Foto 9. Jan en Theo lopen met veel 
belangstelling door het huis uit hun jeugd

Aardig te lezen in de advertentie dat de 
meisjes bij de zusters in goede handen waren. 
Veelzeggend is dat het klooster in de volks-
mond het tehuis voor ‘stoute meisjes’ werd 
genoemd, dat er diverse ramen door tralies 
werden afgeschermd en dat een zware ijzeren 
poort de jongens uit de buurt moest houden.
(foto 8). De Kronenburgergas liep tenslotte 
vroeger door naar de Parkweg, toen daar nog 
geen huizen stonden. 
Peter: ‘Ik heb in het archief nog een brief ge-
vonden, waar de zusters in het Frans vragen

We zijn met Jan en Theo op bezoek bij de 
huidige bewoners van de Kronenburgergas 
2, Peter en Silvia. Zij bewonen een gedeelte 
van het voormalige klooster. Jan en Theo 
woonden hier in hun jeugd. Natuurlijk is er 
veel verbouwd, maar er is ook veel herken-
ning (foto 7). Het kamertje rechts naast de 
voordeur, waar de vader van beide broers zijn 
beroep van kleermaker uitoefende en waar 
ten tijde van het klooster soeur Ignace haar 
domicilie hield. De familie woonde boven 
en had daar vier kamers, die oorspronkelijk 
aansloten bij de ruimtes van het klooster aan 
de Hezelstraat 83.

Foto 6. Voorkant van nummer 83, het klooster 
van de congregatie Filles de la Sagesse

Marialaan. Ook trof hij bij Maters een meisje 
uit de Betuwe, hulp in de huishouding bij 
de familie, met wie hij later trouwde. Jan en 
Theo ontmoeten hun schoonzus (ver in de 90) 
nog steeds. 
Wat beide broers Willems nog helder voor 
ogen staat, is die winter waarin de Hezelstraat 
was afgesloten voor het verkeer. In de jaren 
50 werd de riolering (van 1901) vernieuwd. 
In het midden was een diepe geul gegraven. 
Naast die geul lag een enorme berg zand en 
daarnaast, aan beide zijden van de straat, 
een heel smal paadje waar je kon lopen. En 
omdat het vroor duurden de werkzaamheden 
maanden. Voor de kinderen waren deze ber-
gen zand, bedekt met sneeuw, een geweldige 
speelplaats.

Het klooster **)
In 1903 betrokken de zusters van de congre-
gatie Filles de la Sagesse pand nummer 83 
in de Lange Hezelstraat (foto 6). Een deftig 
huis met ruime zalen waar vier zusters, onder 
leiding van soeur Ignace, de scepter zwaai-
den. De jongste van het stel was soeur Anne. 
Met de invoering van de leerplichtwet was 
er behoefte aan katholieke onderwijzeressen 
en soeur Anne gaf daar gehoor aan. In 1906 
stichtte zij in het pand de eerste RK Normaal-
school. Beoefening van een vreemde (Franse) 
taal was één van de drie aanbevelingen. Toen 
de zusters JMJ aan de Oudestadgracht te 
kampen kregen met ruimtegebrek, werden 
aan de Hezelstraat 83 mogelijkheden gescha-
pen voor meisjes in de leeftijd van 14 jaar. 
In de Gelderlander schreven de zusters: ‘En 
bij een gunstige ligging der school, nabij het 
Kronenburgerpark, dus op een van de fraaiste 
en gezondste punten van Nijmegen, hoeven 
de ouders zich ook niet ongerust te maken 

dat hun kinderen zich niet prettig voelen’. Er 
ontstond al snel ruimtegebrek in het gebouw 
aan de Lange Hezelstraat. De zusters huur-
den lokalen aan de Parkweg 98-102. Vanuit 
hun tuin konden de zusters het nieuwe pand 
bereiken. In 1923 verhuisden de zusters naar 
de Groesbeekseweg.
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Kronenburgerpark Samen sterk
Onze dierenverzorgers zijn niet alleen iedere 
dag te vinden in de dierenweide en de volière 
voor de dagelijkse verzorging. Een paar 
keer per jaar wordt ook een extra ‘zorgdag’ 
georganiseerd. Dat is nodig voor de extra en 
soms zware klussen. Op deze pagina een 
collage van foto’s van zo’n dag.
Behalve leuke observaties van de dieren is dit 
een impressie van die werkzaamheden. Zoals 
de heel belangrijke taak om de hoefjes van 
de geiten te kappen. Dit is nodig omdat de 
geitjes kreupel kunnen gaan lopen als ze niet 
regelmatig worden bijgeknipt. De dierenarts 
heeft een middag instructie gegeven hoe dat 
moet en nu kunnen we het zelf. Verder is het 
veel zagen en extra schoonmaken. Zo’n dag 
is altijd weer een fijne dag voor mens en dier.

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Birgit Armsdorfer
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Julia Mulder

Signalen uit een andere tijd
Altijd zeer inspirerend, het centrum van Nijmegen. Het heeft 
veel doorstaan en ontwikkelt zich momenteel prachtig door. 
Een nieuwe generatie bewoners dient zich aan met een eigen 
leefstijl. Geholpen door een ongekende hoogconjunctuur gaan 
allerlei zaken ineens heel erg goed. Nieuwe winkels bepalen het 
straatbeeld. Nijmegen is weer op stoom en dat zal zeker een 
aantal jaren duren.

Als je goed kijkt naar bijgaande foto dan heeft dat toch iets 
van vele jaren terug. De daken zijn versierd met al die metalen 
antennes van 2 meter of meer. Die waren bedoeld om radio- 
en tv-signalen op te vangen. Niet dat er in de jaren vijftig veel 
zenderkeuze was. Er waren slechts drie of vier zenders te 
ontvangen. Het was een tijd van wederopbouw. De techniek 
bleef nog wat achter en dat was goed zichtbaar in het getoonde 
straatbeeld.

Elk huishouden betaalde kijk- en luistergeld. De antenne was 
voor elk gebouw het bewijs daarvan. Betaalde je niet, dan kwam 
uiteindelijk de Dienst Kijk- en Luistergeld langs, eventueel samen 
met een dienstdoende agent om dit te incasseren.

In onze dagen is een heel ruime zenderkeuze ontstaan. 
Genoemde dienst is opgeheven. De antennes verdwenen. 
Alles vervangen door kabels die ondergronds aangelegd met 
lichtsnelheid alle benodigde informatie elk individueel huishouden 
‘inslingeren’. 

En zo bereikt deze zeldzame foto de redactie van Mariken in 
2019. Zestig jaar later maar liefst. Stratenpatronen blijven gelijk. 
Misschien wat meer of minder asfalt hier of daar. De trolleybus is 
verdwenen. Moderne bushaltes werden opgehoogd om zoveel 
mogelijk mensen behulpzaam te zijn. De communicatiesignalen 
worden nu anders doorgegeven. Tv-antennes zijn niet meer 
nodig. Ze vormden een signaal uit een andere tijd.

Vincent Beijk     Foto: Collectie Vincent Beijk

Augustijnenstraat. Daken zijn versierd met al die metalen antennes

Ons centrum bulkt van het ondernemerschap en creativiteit. Daar-
naast is het aandeel jongeren in het centrum, in tegenstelling tot 
in andere wijken, groot. Reden genoeg voor Rosa Mulder van het 
JongerenStip en mijzelf om een serie verhalen te maken over in-
spirerende jongeren in de binnenstad. Het is soms lastig voor te 
stellen, als jezelf in een kringetje verkeerd van vijftigers met een 
eigen huis en een degelijke vaste baan, dat er een hele generatie 
is die vanuit hele andere waarden bezig is om zijn eigen hachje en 
geluk na te streven. Wat zijn hun drijfveren, waar worden ze ge-
lukkig van en wie of wat inspireert hen eigenlijk? 

Het lijkt erop dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ veel meer handelt vanuit 
gevoel. De ratio is ondergeschikt. Ze denken vooral niet te ver voor-
uit en kijken wat er vanuit hun zorgvuldig opgebouwde netwerk van 
vrienden en kennissen op hun pad komt. Van daaruit creëren ze nieuwe 
kansen en mogelijkheden. Zaken zijn vaak van tevoren niet gepland, 
maar komen op organische wijze tot stand. Geld is vaak niet meer de 
graadmeter van rijkdom. Dat zijn andere zaken, zoals vrijheid, liefde en 
vriendschap.

PASSIE
Onze eerste in de lijn van inspirerende jongeren is de zevenentwintig-
jarige Julia Mulder. Van jongs af aan heeft zij al een passie voor sport 
en bewegen. En dan vooral in de buitenlucht. Nog voordat ze goed 
en wel kon praten, stond ze regelmatig in de hal van haar ouders met 
haar laarsjes in de hand en brabbelde ze ‘aanie’, waarmee ze eigenlijk 

Inspirerende 
jongeren

JULIA MULDER
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wilde zeggen: ‘Gaan we’? Op haar zevende jaar 
is zij begonnen met sportklimmen. Op haar 
veertiende is ze overgegaan op karate. Nu be-
oefent ze survivaltraining en is ze graag buiten 
om te wandelen.

BUITEN
Julia is opgeleid tot psychiatrisch verpleeg-
kundige en op dit moment in opleiding tot 
levenslooppsycholoog. Ze is op verschillende 
locaties in de psychiatrie werkzaam geweest. 
Toch kriebelde er al die tijd iets. Het werken in 
de psychiatrie speelt zich grotendeels binnen 
af. Vaak hebben patiënten ook een beperkte 
bewegingsvrijheid. Terwijl juist de buitenlucht 
goed doet voor iedereen. Julia miste haar vrij-
heid in het werk en is eerst verder gaan stu-
deren aan de Universiteit voor Humanistiek in 
Utrecht. Totdat ze besefte dat ze zelf een on-
derneming zou kunnen beginnen. Als psychi-
atrisch verpleegkundige werkte ze inmiddels 
voor praktijk Zichtbaar in Zicht in Nijmegen, 
voor psychische en praktische begeleiding bij 
mensen thuis. Aan de coördinator van het team 
heeft ze voorgesteld om Bewegen in het Bos te 
beginnen. Dit werd enthousiast ontvangen. Als 
zzp’er nam Julia in eerste instantie individueel 
mensen vanuit deze praktijk mee naar buiten: 
om te bewegen en te genieten van de buiten-
lucht. Hierna is ze gestart met groepen hele-
maal los van psychiatrie. Een groep voor vol-

wassenen in het bos de Heerlijkheid van Beek 
en een jongerengroep op de waalstrandjes van 
Nijmegen. Het idee is dat je werkt aan je con-
ditie en je kracht, maar allemaal op een rustig 
tempo. De oefeningen kunnen pittig zijn, maar 
daarna wandelen ze weer een stukje door de 
mooie omgeving. Mensen zijn vaak helemaal 
ontspannen na het uurtje. Nu volgen er aan-
vragen voor teambuilding en sportdagen en 
wie weet wat er nog meer komen gaat.

SAMENWERKING
Op dit moment lopen de zaken vanzelf. Iedere 
week is anders en komen er nieuwe ideeën. 
Als ze met iemand uit haar netwerk afspreekt 
ontstaat daar soms weer een nieuwe samen-
werking uit of deze persoon verwijst haar door 
naar een andere persoon. Andersom vraagt ie-
mand haar weer voor een samenwerking of om 
een keer kennis te maken. Hoe ze zichzelf over 
vijf jaar ziet, vindt ze moeilijk te zeggen. Ze is 
nu bezig met het opzetten van verschillende 
ondernemingen binnen Bewegen in het Bos, 
maar ook nieuwe ondernemingen. Ze ziet voor 
zich dat er over vijf jaar een aantal vaste onder-
nemingen zijn waar ze zich mee bezighoudt. 

ZETJE
Ook Julia had een zetje in de goede richting 
nodig. Indah Courtens inspireerde haar. Indah 
is coach en werkzaam in Nijmegen. Ze heeft 

Buiten bewegen op een Waalstrandje

Julia ondersteund op het moment dat ze weer 
aan het studeren was, nadat ze merkte dat ze 
het niet meer leuk vond om in de psychiatrie te 
werken. Ze was zoekende en Indah heeft haar 
laten zien hoe ze werkelijk haar passie kan le-
ven. Dit heeft enorm geholpen om te beginnen 
met Bewegen in het Bos. Dan verschijnt er een 
glimlach op haar gezicht. ‘Mijn oma inspireert 
mij ook, omdat ze ongelofelijk veel humor 
heeft. Alleen al als ik aan haar denk krijg ik een 
grote lach om mijn gezicht.’

MOTTO
Haar levensmotto? ‘Alles is mogelijk en geen 
haast. Belangrijke waardes voor mij zijn vrij-
heid, liefde en rechtvaardigheid.’ Ze wil ons het 
volgende nog meegeven: ‘Begin met iets waar 
je passie ligt. Het hoeft niet groot te zijn. Als je 
ergens begint dan komt de rest vanzelf.’ 

Al pratende met Julia raak ik zelf ook geïn-
spireerd en begint er bij mij ook weer wat te 
kriebelen. Vooral die vrijheid spreekt mij aan. 
Buiten de gebaande paden werken, geen vaste 
werktijden. Iedere nieuwe dag en ontmoeting 
bieden weer nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Heerlijk lijkt me dat, leven en werken vanuit je 
passie. ‘Het is nooit te laat, Manja’, spreek ik 
mijzelf hoopvol toe.

Tekst: Manja van der Kraan   Foto’s: collectie Julia Mulder
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Inspirerende jongeren

Doorbreken in de muziekwereld is tegen-
woordig misschien moeilijker dan ooit. Er 
wordt veel muziek geproduceerd. Het is be-
langrijk om het verschil te maken, geduld 
te hebben en te genieten van alles wat erbij 
komt kijken. 

Eind maart 2019 stond Jeroen Antoine in het 
felbegeerde Doornroosje. Voor Jeroen was 
dit het eerste hoogtepunt in zijn carrière als 
soloartiest, niet goed te omschrijven hoe dat 
voelde. De boeker van Doornroosje wilde hem 
al eerder op het podium zien spelen, maar de 
band was nog niet compleet. 

Door de tijd heen heeft Jeroen veel ervaring 
opgedaan op het gebied van muziek maken. 
Vroeger stond Jeroen bekend als Jeroentje, dit 
is ook hoe ik hem heb leren kennen. Het eer-
ste liedje wat we van hem konden horen was 
Kleine Jongen. In de beginperiode van zijn mu-
ziekcarrière was Jeroen vooral bezig met het 
collectief, als rapper en back-up MC bij Disci X 
Lerrie, maar nooit solo. 

MUZIEKPROJECTEN
Jeroen heeft mee gedaan met verschillende 
muziekprojecten. Waaronder het project Class 
Dismissed, opgezet door Simon Mamahit (ook 
wel bekend als Disci). Simon nam Jeroen onder 

zijn hoede mee de wereld van muziek in. Sa-
men zijn Simon en Jeroen onderdeel van het 
muziekcollectief Altijd Onderweg. Dit is een 
groep die bestaat uit verschillende artiesten en 
muzikanten. Samen met Altijd Onderweg heeft 
Jeroen veel opgetreden en rondgetoerd onder 
andere op de Nijmeegse Vierdaagse en in Pa-
radiso Amsterdam. De eerste single is in maart 
uit gekomen. De rest van het album volgt de 
komende maanden. 
‘Dat ik voor mijzelf verder wilde, wist ik eigen-
lijk al langer’, aldus Jeroen. ‘Het knaagde al een 
tijdje. Er komt meer bij kijken dan ik dacht. Tot 
een tijd geleden was deze stap te groot om te 
zetten.’ 
Het liefst zou hij alleen met muziek bezig zijn, 
nu is dat nog niet mogelijk. Het leven als be-
ginnend artiest kost meer geld dan dat het op-
levert. Dit is voor Jeroen een toekomstdroom. 
Hij zet zich er helemaal voor in: ‘Ik moet het 
in ieder geval geprobeerd hebben.’ Naast het 
maken van muziek werkt hij bij BSO de Kloek 
en geeft hij rapworkshops als zzp’er. 

PERSOONLIJK
De muziek die Jeroen schrijft is persoonlijk, het 
gaat over de dingen die hij meemaakt en over 
hoe hij zich voelt. Schrijven geeft hem energie. 
Hij schrijft van zich af waar hij mee zit. Hij vindt 
het belangrijk dat zijn muziek oprecht en eer-

lijk is. Het voelt dubbel. De openheid maakt 
hem zichtbaar voor iedereen. Hoe dan ook, 
hij wil graag zichzelf blijven en doen wat voor 
hem goed voelt. Hij krijgt leuke reacties. Men-
sen herkennen zich in de liedjes die hij schrijft. 
Hij komt er achter dat andere mensen soms 
met dezelfde problemen zitten. Hij vindt het 
mooi om te merken dat zijn muziek bepaalde 
onderwerpen bespreekbaar maakt. Het is be-
langrijk dat mensen met elkaar blijven praten. 
Dat vergeten we soms een beetje. Jeroen geeft 
graag, al zijn het rakende onderwerpen een 
positieve draai aan zijn muziek. Zijn muziek 
is niet te schalen onder één genre. Het heeft 
soms het ritmische van rap, soms is het sing-a-
song-achtig, pop, rock, maar vooral verhalen-
verteller op een beat. 
Als ik Jeroen vraag wat hij nog graag zou 
willen is dat vooral veel muziek maken en 
optreden. Daarnaast is hij op zoek naar een 
boeker en een bassist. 

Ben je benieuwd naar de muziek van Jeroen 
Antoine? Zijn nieuwe EP is te vinden op Spo-
tify. Als je hem liever, of óók graag in het echt 
wil bekijken en beluisteren houd z’n Instagram 
pagina in de gaten: jeroen.antoine. 

Tekst: Rosa Mulder     Foto’s vlnr: Stef Bulten, 
Zoë Love Smith en Daan Schraven

JEROEN ANTOINE

Jeroen Antoine in Doornroosje, 28 maart 2019 Jeroen AntoineAlles mist
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Lotte Lemmens
Ik ben Lotte Lemmens, werkzaam als 
jongerencoachvrijwilliger bij de Jonge-
renStip.

Na twee commerciële banen en verschil-
lende gebeurtenissen kwam ik erachter dat 
ik iets anders wilde doen: werk waarbij ik 
mensen écht kan helpen, bijvoorbeeld in 
de vorm van hulp bij persoonlijke ontwikke-
ling. Toen ik las over de JongerenStip vond 
ik dit een mooi initiatief. De doelgroep ligt 
dichtbij mijzelf, waardoor ik naast mijn hbo-
opleiding (Trainen/Coachen en Psycholo-
gie) ook mijn eigen ervaring kan inzetten. 

Eerst ben ik gesprekken begonnen met de 
jongeren intern die ook werkzaam zijn bij de 
JongerenStip. Ik merkte dat er veel vraag 
naar was. Inmiddels komen er ook ver-
schillende jongeren extern. Wekelijks ga ik 
samen met de jongeren kijken waar ze be-
hoefte aan hebben. Voor de een is dat een 
luisterend oor. Anderen willen liever hulp 
bij het bereiken van hun doel en weten niet 
welke weg ze kunnen bewandelen. Sommi-
gen hebben een specifieke vraag. Door ver-

schillende gesprekstechnieken en oefenin-
gen probeer ik jongeren inzicht te geven in 
hun situatie en ze verder te helpen op een 
manier die voor hen werkt. Het doel is dat 
ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen. 

De onderwerpen lopen erg uiteen. Thema’s 
die veel terugkomen zijn sociaal isolement, 
eenzaamheid, somberheid, onzekerheid en 
stressklachten. Ieder is uniek en heeft een 
eigen verhaal. Door de gesprekken pro-
beer ik jongeren te laten inzien dat praten 
over moeilijkheden ook een kracht kan zijn 
waarmee ze anderen kunnen inspireren. Ik 
ben blij dat ik wat kan betekenen voor de 
jongeren in Nijmegen. Mooi is dat ik zelf uit 
elk verhaal ook iets inspirerends haal, dat 
ik dan weer kan gebruiken bij een ander 
gesprek. 
Ben jij of ken jij iemand die ook een vraag 
heeft of behoefte aan een gesprek? Neem 
dan contact met mij op via de onderstaande 
gegevens. Of loop gerust een keer binnen. 
Wij zijn er voor jou! Instagram: Jongeren-
Stip. WhatsApp: 06 30 11 84 52. 
E-mail: lotte.lemmens@stipnijmegen.nl.

Tekst: Lotte Lemmens Foto: collectie Lotte Lemmens

Als JongerenStip willen wij onszelf ontwikke-
len en er zijn voor leeftijdgenoten.

De JongerenStip is een onderdeel van welzijns-
organisatie Bindkracht10 en opgericht voor en 
door jongeren. Je kunt hier terecht (zonder af-
spraak) voor allerlei vragen. Wij staan klaar voor 
alle jongeren in Nijmegen tussen 12 en 27 jaar. 
Het team bestaat uit vrijwilligers en (social work-)
stagiaires. Ze krijgen trainingen, onder andere op 
het gebied van gesprekstechnieken, regelgevin-
gen, werkwijze Stip en netwerkpartners jeugd. 
We zijn een dynamisch team met vaste vrijwilli-

JongerenStip

Van Berchenstraat 3b

WhatsApp: 06 30 11 84 52

Facebook: Jimmys024

Instagram: JongerenStip

Internet: www.jongerenstip.nl

Telefoon: (024) 206 10 82

Openingstijden: 

maandag en woensdag van 14 tot 17 uur

JONGERENSTIP voor info en advies

gers. Jongeren die het belang zien van een plek 
als JongerenStip en dit in hun eigen leven ook 
gemist hebben doordat ze vastliepen op verschil-
lende gebieden als schulden, verslaving of een 
luisterend oor. Jongeren die rechten studeren, 
werken of een uitkering hebben, maar allemaal 
iets gemeen hebben: ze willen zichzelf ontwikke-
len en er zijn voor hun leeftijdgenoten. 
Naast informatie en advies geven aan jongeren 
zijn de vrijwilligers ook actief in vier verschillen-
de werkgroepen. De groepen: netwerkpartners, 
promotie, werkvloer en een groep die staat voor 
training en ontwikkeling. Daarnaast organiseren 

we zes keer per jaar bijeenkomsten aan de hand 
van thema’s die leven onder de doelgroep (18 en 
dan? Stress/burnout, zorgen voor jezelf). Activi-
teiten voor jongeren in samenwerking met jonge 
ondernemers uit Nijmegen, zoals Bewegen in het 
bos, opgezet door Julia Mulder en Sport en ont-
moet (The bodyweight Gym).

Kom je ook een keertje langs? Je kunt zonder af-
spraak binnen lopen. De koffie staat klaar en er 
is free wifi. Wil je op de hoogte blijven? Meld je 
aan voor onze nieuwsbrief via jongeren@stipnij-
megen.nl.

Tekst: medewerkers JongerenStip     Foto: Bindkracht10

Lotte Lemmens

Jongeren bij JongerenStip

JONGERENSTIP
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nIJmeeGSe WetHOuderS VOOr de KOmende VIer JAAr: WAt WILLen ZIJ VOOr u en mIJ?

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraads-
verkiezingen. Op 16 mei koos de nieuwe 
raad een college van Burgemeester en Wet-
houders. Net zoals vier jaar geleden spreekt 
de redactie met (op)nieuwbenoemde wet-
houders over wat zij willen bereiken voor 
stad en wijken. 
In dit nummer Harriët Tiemens, wethou-
der voor duurzaamheid (klimaat en ener-
gie), wonen, mobiliteit (verkeer), parkeren, 
groen en water. Harriët is wethouder na-
mens GroenLinks.

Het kan niet missen bij binnenkomst in de 
kamer van Harriët Tiemens: een bord aan de 
muur laat een groot netwerk zien, met veel 
handtekeningen. Partners uit alle hoeken van 
de samenleving die willen werken aan schone 
scheepvaart. De eerste vraag leidt meteen tot 
een trotse blik op het bord. Een gesprek met 
haar over afscheid nemen van fossiele brand-
stoffen en veel andere zaken. Met veel passie 
om energietransitie voor stad en regio vorm te 
geven. Een gesprek over niet meer vrijblijvend 
dromen en over praktische stappen zetten.

Verknocht aan nijmegen
In 2014 wethouder geworden in Nijmegen. 
Daarvoor jarenlang wethouder in Rheden. 
Een grote overgang?
‘Nee’, antwoordt Harriët. ‘Ik kende Nijmegen 
al omdat Rheden deel uitmaakte van de stads-
regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast heb ik 
door mijn opleiding (milieukunde en bestuurs-
kunde) en politieke activiteiten (GroenLinks) 
altijd mijn hart kunnen volgen. Dat klopt voor 
deze stad. Het is heerlijk om in Nijmegen te 
werken aan een leefbare en duurzame stad. Ik 

Harriët tiemens

‘een zo groot mogelijk draagvlak bij 
iedereen. daar wijken we niet vanaf’
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kan fietsend naar mijn werk. Heb mijn stek 
gevonden. Ik doe ook andere dingen, zoals 
zingen in een koor. Het hele gezin woont met 
veel plezier in Nijmegen.’

Is de GroenLinks-inbreng in deze coalitie an-
ders geworden? Wel groen maar minder so-
ciaal? 
‘Absoluut niet minder sociaal. Wij kunnen 
vooralsnog doorgaan met zaken waarmee we 
begonnen zijn. Er wordt niet bezuinigd op 
zorg en welzijn. Er wordt teruggekeerd naar 
budgetten die hiervoor oorspronkelijk zijn 
vastgesteld. We gaan verder met eerder in-
gezette veranderingen. Nijmegen kent grote 
uitdagingen. De grootste is - denk ik - de ko-
mende tientallen jaren alle huizen in Nijme-
gen op een andere manier warm te stoken. 
Dat we daarmee aan de slag moeten is helder. 
We willen zo duidelijk mogelijk zijn als het 
gaat om wat wel kan, wat (nog) niet kan en 
wat we al weten en wat (nog) niet. Per wijk 
wordt samen met bewoners een wijkwarmte-
plan opgesteld, waarop inspraak mogelijk is. 
We sluiten daarbij ook zoveel mogelijk aan bij 
andere thema’s die al in de wijk spelen. Die 
voor bewoners belangrijk zijn om opgelost te 
worden. Dat doen we democratisch met alle 
belanghebbenden. Daar waar het echt nodig 
is, nemen we het voortouw en zetten we een 
koers uit. Dat mag je ook verwachten van de 
overheid bij dit soort complexe vraagstukken. 
Maar we zoeken daarbij wel altijd naar manie-
ren om mensen de kans te bieden om zelf aan 
de slag te gaan. Vooral ook met elkaar. Daar 
hebben we hele goede ervaringen mee als het 
gaat om verduurzamen. In onze stad is dat tra-
ditie. De betrokken groep mensen, bedrijven 
en instellingen groeit alsmaar verder. Zij ko-
men steeds vaker met ideeën, oplossingen en 
samenwerkingsverbanden die wij als overheid 
nooit, of veel moeizamer, voor elkaar zouden 
krijgen.’ 

In de toekomst minister van energietransitie in 
een kabinet met GroenLinks?
‘Zolang mijn kinderen op school zitten, gaan 
we sowieso niet verhuizen.’ 

energietransitie
‘De energietransitie moet uitvoerbaar en be-
taalbaar zijn’, vertelt Harriët. ‘De planning 
verloopt per wijk. In Dukenburg zijn Meij-
horst, Zwanenveld en Lankforst het eerste aan 
de beurt. In Waalsprong en Waalfront wordt 
gasloos gebouwd. De planning tot 2030 is niet 
in beton gegoten. Er zijn nog forse hobbels 
te nemen. Corporaties hebben eigen investe-

ringsprogramma’s. De kosten van de nul-op-
de-meterwoningen van Portaal in Meijhorst 
bedragen 80 duizend euro per pand. Aanslui-
ting op een warmtenet, dat in Zwanenveld en 
Lankforst gaat gebeuren, is goedkoper. Maar 
voor particuliere huisbezitters blijft het duur. 
Dat is niet zomaar op te brengen.’

Hoe kan die woningeigenaar toch verleid wor-
den om mee te doen? 
‘Er worden allerlei subsidiemogelijkheden 
onderzocht. Bijvoorbeeld financiering regelen 
voor een collectieve aanpak. Via de energielas-
ten kan worden afgelost. Of gebouwgebonden 
financiering, waarbij je eigendom van je huis 
en de grond eronder scheidt. Met middelen die 
vrijkomen kan de eigenaar investeren en daar-
na aflossen door erfpacht te betalen. Bij ver-
koop gaat die financiering mee naar de nieuwe 
eigenaren. Een paar steden, waaronder Nijme-
gen, werken hieraan. De banken zijn niet zo 
happig, omdat de waarde van het onderpand 
minder zou worden.’ 

Kinderziektes?
‘Er zijn natuurlijk allerlei kinderziektes, on-
duidelijkheden en vragen: warmtepompen die 
niet in alle bestaande huizen gebruikt kunnen 
worden. Vragen als: is een warmtenet haalbaar 
voor alle stadswijken en wanneer? Mogelijk-
heden voor aardwarmte vanuit diep onder de 
grond? Hoeveel zonne- en windenergie is no-
dig? Hoe zit het met de toekomstige capaciteit 
van het stroomnet? Nieuwe mogelijkheden, 
zoals waterstof? Welke andere creatieve oplos-
singen zijn er nog meer mogelijk? Veel ondui-
delijkheden dus, maar we moeten wel al daar 

beginnen waar dat mogelijk en verantwoord 
is.’

Lokale initiatieven
‘Kleine lokale initiatieven ondersteunen we. 
Bijvoorbeeld in Wolfskuil de opzet van een 
klein collectief warmtenet. Met het Winkel-
centrum Dukenburg wordt bekeken hoe alter-
natief energiegebruik in te zetten. Hopelijk sti-
muleert dat anderen, ook in wijken die pas na 
2030 op de lijst staan voor ontkoppeling van 
gas. Het kan betekenen dat goede initiatieven 
eerder aan de beurt komen. Dat geldt ook als 
veiligheid in het geding is. Gasleidingen kun-
nen te oud worden. Ook dan kan eerder een 
gebied van het aardgas worden losgekoppeld’, 
aldus een stellige Harriët Tiemens.

Samenwerking 
Hoe belangrijk is samenwerking?
‘Zonder samenwerking met andere partijen, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen (universiteit, 
hogeschool, ROC) en georganiseerde bur-
gers krijg je niets voor elkaar, zowel binnen 
de stad als daarbuiten. Nijmegen heeft weinig 
buitengebied: je kunt niet zomaar windmo-
lens midden in de stad zetten. Vandaar dat met 
omliggende gemeenten een regionale ener-
giestrategie is afgesproken. In mei moet een 
conceptplan klaar zijn dat aangeeft hoeveel 
duurzame stroom de regio kan opwekken.’

Geheimen?
Er is een warmtenet aangelegd in Nijmegen-
Noord waardoor huizen gasloos zijn. Toch 
moet lang vastrecht betaald worden aan 
Nuon. Het contract is voor een stuk geheim. 

Wethouder Harriët Tiemens: ‘De energietransitie moet uitvoerbaar en betaalbaar zijn’
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Dat is toch niet uit te leggen aan bewoners?
Harriët, gedreven: ‘Het warmtenet is de be-
langrijkste mogelijkheid om de stad in de ko-
mende tientallen jaren aardgasloos te maken. 
Complete nieuwbouwwijken worden daarop 
aangesloten. De discussie over geheimhou-
ding is door een fout in de krant ontspoord. 
Alles is openbaar, op een paar specifieke be-
drijfsgevoelige gegevens na. Dat kan niet an-
ders. Dat hoort bij productbescherming die 
bedrijven vragen van hun zakenpartners. Je 
hebt partners nodig die zo goed en zo goed-
koop mogelijk infrastructuur kunnen aanleg-
gen. Nuon heeft een oplossing die 25 procent 
goedkoper is dan de rest.’

Werkt samenwerking binnen regioverband 
wel? Heumen heeft plannen om wind- en 
zonne-energievelden vlak tegen de gemeente-
grens met Nijmegen aan te leggen. Weezenhof 
en Hatert, wijken die daar dichtbij liggen, zijn 
daar niet in gekend.
Een duidelijke blik van de wethouder geeft 
aan dat samenwerking bij invulling van re-
gionale plannen verder gestalte moet krijgen. 
Harriët: ‘Je hebt de Omgevingswet. Er bestaan 
echter veel onduidelijkheden over inspraak bij 
energietransitie. Maar we gaan geen noodver-
ordening maken, niet eenzijdig zaken opleg-
gen. Een zo groot mogelijk draagvlak: dat is 
het uitgangspunt bij de overgang naar nieuwe 
energie. Daar wijken we niet vanaf. Dat be-
tekent ook overleg met bewoners over plan-

nen in de naburige regio.’ (Inmiddels is er een 
inspraakavond in Weezenhof over de plannen 
van Heumen geweest - red.)

Wonen
Zijn er plannen om meer en meer verspreid 
in de stad te investeren? Hoe zit het dan met 
groen in de wijken?
Harriët: ‘Ja, niet alleen in Waalfront en Waal-
sprong. Ook in andere stadsdelen moet ge-
bouwd worden. Voor sociale woningbouw 
geldt dat het aantal woningen op peil blijft. 
In Nijmegen is het tekort aan middelhuurwo-
ningen enorm. Veel mensen raken tussen wal 
en schip. Ze komen niet meer in aanmerking 
voor een sociale huurwoning, maar kunnen 
door de dure huizenmarkt geen woning kopen. 
Met corporaties wordt naar investeringsmoge-
lijkheden gezocht. Gezien de omvang van het 
probleem zal zeker in bestaande wijken extra 
grond nodig zijn. Voor Dukenburg en Linden-
holt geldt dat ook. Verdichting (groen opof-
feren voor huizen) is geen uitgangspunt, maar 
bij bijzondere situaties of knelpunten kan dat 
niet worden uitgesloten. Door regelingen over 
het toewijzen van woningen worden wijken 
met veel sociale woningbouw onevenredig be-
last. We zijn alert dat een wijk niet te eenzijdig 
is samengesteld. Woningen met zorg staan de 
komende jaren ook hoog op de lijst.’

mobiliteit
Een enthousiaste Harriët: ‘We zijn trots dat 
samen met universiteit, hogeschool, ROC 
en vervoerders afspraken zijn gemaakt over 
spreiding van lestijden in het Heijendaalge-
bied. Sinds september 2018 begint de ene een 
kwartier eerder, de andere een kwartier later en 
de derde houdt de begintijd van lessen gelijk. 
De druk op de ochtendspits is volgens metin-
gen behoorlijk afgenomen. Dat is - naast alle 
andere maatregelen - heel belangrijk voor de 
doorstroming in de hele stad. Die staat onder 
druk omdat in heel Nederland en zeker ook 
in de regio het verkeer weer flink toeneemt. 
Meer asfalt gaat dat probleem in onze stad niet 
oplossen. Er is simpelweg geen ruimte. Ook 
voor de gezondheid van onze inwoners is nog 
meer verkeer door de stad niet wenselijk. In 
Nijmegen valt de spitsdrukte relatief mee. Dat 
zal niet iedereen zo ervaren, maar de cijfers 
laten het zien. Dat komt ook omdat we hard 
zoeken naar andere oplossingen: met openbaar 
vervoer of fiets. Na de versmalling van het eer-
ste gedeelte van de Graafseweg is het aantal 
fietsers daar met 30 procent gestegen, terwijl 
het auto’s in de spits maar 1 minuut extra kost 
om de Graafseweg af te rijden.’

Nu heeft de bus nog geen last van files. Als de 
Graafseweg tussen spoorlijn en Wolfkuilseweg 
wordt versmald, bestaat die kans wel.
Harriët: ‘We zorgen ervoor dat de bus niet in 
de file komt.’

Wordt het stadscentrum moeilijker bereikbaar 
als de Graafseweg ook tussen Wolfkuilseweg 
en Neerbosscheweg wordt versmald? 
‘Dat willen we niet. Daarvoor is eerst on-
derzoek nodig, omdat een versmalling op 
dit deel wellicht te veel gevolgen heeft voor 
omliggende straten. Ik maak me hoe dan ook 
sterk voor een verbetering op dit deel van de 
weg. Bewoners stellen terecht dat het daar nu 
niet prettig wonen is. Wat transferia betreft: 
voorlopig lijkt geen behoefte te bestaan aan 
nieuwe. Het transferium in Lindenholt wordt 
nauwelijks gebruikt. Het openbaar vervoer 
richting centrum en Heijendaal is daar niet 
goed. Automobilisten stappen alleen over op 
openbaar vervoer of fiets als er files zijn en op 
de bestemming geen parkeerplaats is.’

Openbaar vervoer
Harriet: ‘De westkant (“achterkant”) van het 
station gaat op de schop. Er komt een aparte 
ingang voor Nijmegen-West. Het gebied krijgt 
een prachtige upgrade. Busverkeer langs de 
Waalkade blijft voorlopig. We zullen ons er 
hard voor maken dat Dukenburg en Linden-
holt met het openbaar vervoer goed bereik-
baar blijven, ook van en naar het centrum. 
Het openbaar-vervoersgebied is nu de regio 
Arnhem-Nijmegen. Dat wordt in de toekomst 
veel groter. Het Rivierengebied, een deel van 
de Achterhoek en het gebied tot Wageningen 
komen erbij. Aanbestedingen voor vervoer 
zullen voor dat nieuwe gebied gaan gelden. 
We zullen ons er hard voor maken dat de be-
reikbaarheid van gebieden aan de rand van de 
stad niet verloren gaat.’

Er gebeurt veel. Er gaat heel veel gebeuren. 
Harriët: ‘Ondanks alle kinderziektes bij ener-
gietransitie en ondanks dat nog veel wielen 
moeten worden uitgevonden, zijn we blij dat 
zovelen elkaar al hebben gevonden. In allerlei 
verbanden, bij allerlei projecten. Daaraan wil 
ik de komende periode graag blijven meewer-
ken.’ De slotwoorden van een gemotiveerde 
wethouder, met opnieuw een trotse blik op het 
grote bord met handtekeningen en het bord 
van Nijmegen Green Capital 2018 aan de an-
dere kant van de kamer.

Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto’s: Huub Luijten

‘Na de versmalling van het eerste gedeelte van 
de Graafseweg is het aantal fietsers daar met 
30 procent gestegen, terwijl het auto’s in de 
spits maar 1 minuut extra kost’
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Deze regels zingen in mijn hoofd naar Het 
Dorp van Wim Sonneveld als de prachtige 
afbeelding aan de gevel van de Priemstraat 
opduikt. 

Het is die grauwe middag op 16 maart een 
klein feestje op locatie, waarbij collega-foto-
grafen elkaar verdringen om mooie plaatjes 
te schieten in dit van oorsprong zeer histori-
sche straatje. De credits van de op metaal ge-
drukte oude ansicht gaan naar Henk Braam, 
een wereldfotograaf die al op vele manieren 
gelauwerd is voor zijn werk voor Artsen zon-
der Grenzen en Amnesty International. Henk 
reist veel om toestanden en misstanden in de 
wereld vast te leggen en heeft daarvoor onder 
andere een zilveren camera gekregen. In Nij-
megen kun je hem zeer vaak vinden op zijn 
jachtterrein in de binnenstad. Tussen zijn dui-
zenden foto’s zitten vaak de klappers, waar hij 
ooit een prachtig boek van gaat maken.

Buurtinitiatief
De afbeelding aan de gevel is een buurtinitia-
tief ontsproten aan de gedachten van José van 
Essen toen haar man Kees Willemsen de oude 
ansicht tevoorschijn toverde van de Priem-
straat in 1900. Op het moment van de onthul-
ling heeft Kees de ansicht bij zich. Grappig om 
te zien is dat de Stevenskerk erin is getekend. 
Toentertijd was de fotografie nog niet zo ver 
ontwikkeld dat dergelijke contrasten op een 
foto zichtbaar waren. Ook is de ansicht op ver-
schillende plekken ingekleurd. Via via is José 
eerst uitgekomen bij Inge van den Hoogen van 

de gemeente Nijmegen voor de goedkeuring 
van dit initiatief en via haar buurman en Face-
book later bij Henk als de fotograaf die bereid 
was hier gestalte aan te geven. Henk verklaart 
dat de klus vooral veel overleg, schrijfwerk en 
e-mailverkeer voor hem betekende. Het resul-
taat van het uiteindelijke echte werk mag er 
dan ook zijn: een fraaie afbeelding op metaal 
en voorzien van een weerbestendige coating.

Veranderd
Veel is er onherkenbaar veranderd, maar de 
Olifant is er nog steeds. In den olifant was 
toen een kruidenier waar veel Indische spece-
rijen verkrijgbaar waren uit de Oost. De Bene-
denstad was toen het drukke centrum van de 
handel aan de Waal met veel winkels, kroegen, 
bierbrouwerijen, toeleveranciers voor de sche-
pen et cetera. Wethouder Bert Velthuis bena-
drukt in zijn toespraak dat beelden het verle-
den levend houden en wijst op de site van de 
gemeente, Mijn Wijkplan, waarin altijd ruimte 
is voor dergelijke buurtinitiatieven. Het zou 
mooi zijn als een tiental plekken in de Bene-
denstad voorzien kunnen worden van afbeel-
dingen uit het verleden. Gevels en straatjes ge-
noeg ter verfraaiing. Bijkomend kan een extra 
attractieve rondleiding door dit interessante 
stadsdeel worden gegeven.

Nababbelen
Na alle toespraken begeeft het gezelschap zich 
naar Cali (voorheen Weet-Je-Wel), die geheel 
belangeloos zorgt voor de koffie en de thee. 
Er wordt gezellig nagebabbeld en bijgekletst 

onder het genot van... Voor Inge was dit haar 
laatste feestelijke opening. Haar opvolgster 
heet Annemarie Cobussen. We zullen je mis-
sen, Inge. Het wachten is op meer initiatief-
rijke bewoners. We hebben er zin in en Henk: 
we weten je nu te vinden. Het blijft nog lang 
erg gezellig bij Cali.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Thuis heb ik nog een ansichtkaart…
Ansicht van de Priemstraat uit 1900

Onthulling oude ansicht 
Met baard wethouder Velthuis



NIJMEGEN HERDENKT
Op 22 februari 1944 was het bombardement op Nijmegen, 75 jaar geleden. De herdenking be-
gon op 21 februari met het stilstaan bij de dromen van de slachtoffers toen zij allemaal nog een 
toekomst voor zich zagen.  Veertig muziekgroepen en koren en honderden mensen stonden die 
avond langs de met lichtjes aangeklede brandgrens. Hardlopers met fakkels renden langs deze 
grens. Het was heel erg indrukwekkend in het hart van onze stad, dit moment vol dromen.

De volgende morgen vond er een door honderden belangstellenden en genodigden bezochte 
bijeenkomst plaats in de Stevenskerk met toespraken die regelrecht het hart raakten, gevolgd 
door een nog drukkere bijeenkomst bij de Schommel. Burgemeester Bruls, Ahmed Aboutaleb, 
burgemeester van Rotterdam, Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en staats-
secretaris Paul Blokhuis benadrukten in hun toespraken het belang van herdenken, het niet 
vergeten. Zij waarschuwden voor de toenemende polarisatie in onze westerse samenleving. Zij 
riepen op om de verbinding te zoeken en vredig met elkaar samen te leven. We hebben nu een 
leven in vrijheid, dankzij de offers die toen gebracht zijn. Onze democratie mag niet wijken voor 
onverdraagzaamheid en is sterker dan geweld.
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LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 21 mei 2019 om 14.00 uur 

Thema: De eeuwenoude Lange Hezelstraat
Spreker: Stadshistoricus René van Hoften
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee 
E-mail: lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

In een eerdere lezing was de opkomst on-
verwacht zó groot, dat wij de deur moesten 
sluiten en een aantal belangstellenden teleur 
moesten stellen. Bijzonder vervelend. Maar 
er kunnen maximaal 70 personen in de Waal-
zaal. Het is nooit te voorspellen hoeveel be-
zoekers er komen. Daarom: kom op tijd. 

De Lange Hezelstraat is de oudste (winkel-)
straat van Nederland: vanaf de Romeinen tot 
in de huidige tijd. Tweeduizend jaar geschie-
denis voor een straat van nog geen 300 meter 
lang levert een keur van verhalen, anekdotes 
en gegevens op voor in de geschiedenis van 
de Benedenstad geïnteresseerde Nijmege-
naren. Een Romeinse grindweg, laatmiddel-
eeuws aardewerk, skeletten van nonnen en 
weeskinderen, het lag allemaal in de bodem 
aan weerszijden van de straat. Diepe kelders 
van 600 jaar oud, tongewelven, waterputten, 
trappartijen, het komt bij opgravingen allemaal 
naar boven. Met daarbij flink wat bierbrouwe-
rijen, meer dan in de beide Brouwerstraten. 
De Lange Hezelstraat was de scheidingweg 
tussen wijk D en wijk B, maar ook tussen 
Boven- en Benedenstad, en liep naar de He-
zelpoort, onderdeel van de walmuur. Leven 
en dood lagen hier dichtbij elkaar. Er waren 
drie pesthuizen. Een aantal stadskastelen 
was er gevestigd. Diverse burgemeesters en 
garnizoenscommandanten hadden er hun 
optrekjes. Dienstbodes liepen er af en aan. 
De straat was ook de verbindingsweg met het 
westen, met het land van Maas en Waal. De 
boeren passeerden er met hun karren vol pro-
ducten naar de groentemarkt. Dat betekende 
stalhouderijen, herbergen en tapperijen. Na 
de afbraak der stadswallen kregen veel win-
kelpanden een nieuwe pui in Jugendstil, Art 
Deco of Amsterdamse School. Er lag ook een 
katholieke meisjeskweekschool. De verwoes-
tingen van de Tweede Wereldoorlog zijn aan 
de straat voorbijgegaan en daarmee ademt zij 
nog steeds de authentieke sfeer uit.

Mensen lopen langs de brandgrens

Oorlogskinderen Ceija Stojka

Herdenkingsprent slachtoffer
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 1 maart 1979 stapte 
ik het hoofdbureau 
van de gemeentepo-
litie Nijmegen binnen. 
Ik begon mijn blauwe 
carrière. Eerst een 
maand met de wijk-
agenten, verkeers-
politie, recherche 
meelopen. Ervaringen 
opdoen. Dit beviel en 
ik mocht door naar 
Heerlen. Daar stond 
de politieschool en 
een jaar later was ik agent. Een half jaar werd ik gekoppeld, 
eerst aan een strenge diender die mij verder op pad hielp, 
wegwijs maakte in de politiewereld binnen en vooral buiten. 
Na een paar maanden op pad met een oude straatagent. Die 
wist alles, kwam overal en we brachten veel werk binnen. De 
laatste maanden weer een diender, want mijn bonnen schrijven 
was wat op de achtergrond geraakt. In die jaren was verkeer 
de nummer 1. Na een jaar of vijf op straat mocht ik ook op de 
motor. We droegen toen paardrijlaarzen en een zogenaamde 
drollenvanger. In de winter nam ik een potlood mee op advies 
van een ervaren diender. Later begreep ik waarom. Inkt be-
vriest. Bekeuring heette toen een kennisgeving van bekeuring. 
Met de hand getypt op een typemachine. Teveel fouten, tja een 
rode streep en opnieuw beginnen. Honderd bonnen was bij de 
afdeling verkeer wel de regel. De ondergrens ten minste hon-
derd bonnen in de vier weken. Nu gebruik ik een appje op de 
telefoon.Kwam je terug van surveillance dan deed je het verhaal 
bij de wachtcommandant. Hij schreef het op en dit dagrapport 
ging in zevenvoud de organisatie in. Recherche was een aparte 
afdeling, ook leuk om te werken. Vooral de bijzondere zaken 
waren leuk om te doen. Daar leerde je wat van. Ik heb ook nog 
acht jaren bij de vreemdelingendienst gewerkt. Toelating en 
toezicht. Asiel was nieuw. In die tijd werd de vreemdelingenad-
ministratie van de gemeentes overgenomen. Sommige dorpen 
hadden geen administratie. Ze kenden daar de mensen gewoon 
van naam en gezicht.

Ik ging in Oost werken als wijkagent. Fijne wijk, samen met 
Huub Schuurmans. Hele fijne vent. Toen nog even naar de 
recherche. De laatste tien jaar ben ik wijkagent in het centrum/
de Benedenstad. De mooiste wijk vind ik. Ik zal er de komende 
jaren met plezier werken. Af en toe een project erbij doen, heer-
lijk.

Veertig jaar, nog een paar te gaan.

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

Op Plein 1944 heeft lange tijd een fototentoonstelling gehangen van de 
kindergezichtjes en volwassenen, die het leven lieten in deze tragische 
twintig seconden van het bombardement. Zij kunnen het niet meer na 
vertellen, maar de overlevenden wel. Hun verhalen laten je de koude 
rillingen over de rug lopen en doen beseffen dat een oorlog alleen maar 
slachtoffers kent. 
Nu gaan wij weer herdenken. De oproep om te stoppen met het elkaar 
zinloos beschuldigen van allerlei misstanden in de samenleving zal na de 
laatste verkiezingsuitslagen en de aanslag in Utrecht alleen maar groter 
worden.

Tot 10 juni is er een dubbeltentoonstelling Kinderen in Oorlogstijd en 
Ceija Stojka in het Valkhofmuseum. Ook het boek van Bart Janssen, die 
gedurende een periode van tien jaar met ruim vierhonderd ooggetuigen 
heeft gesproken en hun verhalen heeft opgetekend in het boek De pijn 
die blijft brengen we nog een keer onder de aandacht.
Opdat wij niet vergeten.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

21

William Nijland
Herdenking bombardement op 22 februari

Toespraak bij herdenking op 22 februari
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Een groep enthousiaste wijkbewoners in 
het Centrum en de Benedenstad is samen 
met professionals in Zorg en Welzijn geïn-
spireerd geraakt om actief te gaan werken 
aan een gezondere leefstijl. De groep 
presenteert zich als Centrum Beweegt! Het 
motto van hun eerste actie luidt: gezond is 
plezier! Tijdens de open dag van buurthuis 
’t Oude Weeshuis op 18 mei zullen zij zich 
aan het grote publiek voorstellen.

Een eerste initiatief kwam vorig jaar vanuit 
het Gezondheidscentrum met de Natio-
nale Diabetes Challenge. De opzet was om 
met elkaar te gaan wandelen, iedere week 
minimaal 5 kilometer, met als feestelijke 
afsluiting de landelijke finale in het Olym-
pisch Stadion te Amsterdam. In een vorige 
Mariken hebt u hierover al kunnen lezen (zie 
www.marikenmagazine.nl/december-2018/). 
De persoonlijke benadering van dit initiatief, 
het gezamenlijk bewegen, het plezier om dit 
wekelijks in een groep te doen – gezelligheid, 
verbinding, succeservaring – hebben inspira-
tie gegeven om deze ontwikkeling verder door 
te zetten. Het idee voor Centrum Beweegt! 
was geboren. 

Samen bewegen
Het unieke van het idee Centrum Beweegt! is 
niet zozeer de focus op de gezondheid van de 
wijkbewoners als wel de gezamenlijkheid met 
de professionals die werkzaam zijn op het ge-
bied van Zorg en Welzijn. Daarom liepen er bij 
de Nationale Diabetes Challenge medewer-
kers van het gezondheidscentrum, de GGD 
en medewerkers vanuit het Sportbedrijf mee. 
Op deze manier konden meteen gedachten 
en ideeën gedeeld worden over een gezonde 
leefstijl. Want, geef nou toe, daar zijn wij al-
lemaal best eigenwijs en eigengereid in. Maar 
door gezamenlijke activiteiten kunnen ideeën 
en vooronderstellingen omtrent gezond en on-
gezond gedrag meteen aan de professionals 
getoetst worden.

Uit deze gezamenlijkheid vloeit een tweede 
pluspunt voort. Samen aan gezondheid 
werken is plezier! Gezondheid verbindt! De 
Nationale Diabetes Challenge van de cen-
trum- en benedenstadbewoners stimuleerden 
elkaar en doorstonden weer en wind om hun 
doel te bereiken. En op een donkere avond 
in oktober 2018 zaten zij in ’t Oude Weeshuis 
bij elkaar om te kijken hoe zij het initiatief ook 
voor de komende maanden en voor 2019 
zouden voortzetten.

Doelen
Vanuit de gedachte gezamenlijk aan een 
gezonde leefstijl te werken, formuleerden de 
initiatiefnemers van Centrum Beweegt! de 
volgende doelen:
• Bewustzijn en plezier vergroten in een ge-
zonde leefstijl.
• Positieve gezondheid. Niet kijken naar je 
beperkingen, maar focus op wat je nog wél 
kunt, op je mogelijkheden en je positieve 
ervaringen. ‘Zie je wel. Ik kán dit.’
• Gebruik maken van het huidige aanbod. Zo-
wel aan de kant van de gezondheidszorg als 
aan de kant van een gezonde leefstijl heeft 
het Centrum en de Benedenstad voldoende 
mogelijkheden voor haar bewoners om in 
beweging te komen.
• Mensen komen in beweging onder het 
motto: Gezond is plezier!
 Plezier in bewegen en in een gezondere 
leefstijl is dus het uitgangspunt. Om dat te be-
reiken willen de initiatiefnemers de krachten 
bundelen met andere bewoners en organisa-
ties in de wijk en met de initiatieven die er al 
zijn. Er zijn al diverse wandel- en fietsclubs. 
Er zijn wijkbewoners die samen afspreken in 
de beweegtuin, en andere. Er gebeurt al veel, 
maar niet iedereen weet ervan. Daarom wordt 

meer bekendheid gegeven aan die bestaande 
initiatieven, zodat wijkbewoners makkelijker 
de weg er naartoe weten te vinden. 

En nu verder
Er is al een aantal ideeën, zoals het organise-
ren van een dag met sport-beweeg- én soci-
aal aanbod voor wijkbewoners, eventueel met 
gezondheidstests en -metingen. In Nijmegen-
Oost sloeg dat erg aan. De 60-plussers ston-
den in de rij voor die tests. Zo’n test kan als 
een soort nulmeting dienen om er vervolgens 
een gezondheidsplan aan te koppelen: ‘Wat 
wil jij verbeteren? Hoe wil je dat gaan doen? 
Hoe kunnen wij helpen?’ 

Maar zoals gezegd, de focus ligt op het 
samen bewegen. Samen is leuker dan alleen, 
elkaar stimuleren en steunen, maar vooral 
doe het met plezier. Gezond is Plezier!

Centrum Beweegt! 
Gezond is plezier

Deelnemers van de Nationale Diabetes 
Challenge 2018

Als ook jij een idee hebt hoe Centrum Be-
weegt!, hoe jijzelf in beweging wilt komen of 
wil jij jouw activiteit bij je medebuurtbewoners 
bekend maken, meld je dan bij Nicolette 
Broekhuisen nbroekhuisen@ggdgelderland-
zuid.nl of kom naar de open fag van buurthuis 
’t Oude Weeshuis op 18 mei aanstaande voor 
meer informatie.

Bron: Verslag Centrum Beweegt!, Nicolette 
Broekhuisen

Tekst: Jack Fila     Foto Diabetes Challenge: 
Ronald Hoogendoorn Fotografie 
Overige foto’s: Gerie Sandmann



Papengas 8, 6511 WT Nijmegen

WIJKCENTRUM
OPEN DAG
18 MEI 2019

De open dag word georganiseerd door de gebruikers 
van ’t Oude Weeshuis in samenwerking met het 
Gezondheidscentrum, st Jacobs kapel en Centrum 
Beweegt.
Er wordt voor u opgetreden door de Weesgegroetjes 
(smartlappenkoor), Doolin ( Ierse muziek ), studenten 
bigband.
Centrum beweegt geeft informatie en testen om de 
mensen actief te maken en te houden.
Er zijn interactieve fietsen (door Amsterdam tot New 
York) in het weeshuis om samen in beweging te zijn.

Programma
10.30 uur    Kunstroute door het gebouw door de  

kunstenaars Luc Hermans en Henk van Zuijlen.
12.00 uur   Onthulling tuingedicht door Twan Niesten.
14.00 uur   Officiële opening Zen Tuin.

Het eerste kopje koffie / thee word u aangeboden door 
Wijkcentrum t Oude Weeshuis.
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Naam: Ron Janshen

Beroep: buurtsportcoach Centrum en 
de Benedenstad Nijmegen

De buurtsportcoach
Veel wijkbewoners zullen nog niet bekend zijn 
met het concept van de buurtsportcoach. Mis-
schien wel als iemand lid is van een georgani-
seerde sportclub. Maar ja, zoveel daarvan zijn 
er niet in het Centrum en de Benedenstad. 
Een korte toelichting is dus op zijn plaats.

Buurtportcoaches zijn de spin in het web 
op het gebied van sport en bewegen in de 
wijk. Zij zijn de schakel tussen de wijk en de 
sportverenigingen. Zij houden contact met 
sportactiviteiten in het algemeen en met de 
sportverenigingen in het bijzonder. Bij hen kan 
een vereniging terecht met allerlei vragen, zo-

wel op het gebied van hun interne organisatie 
als op het gebied van de relatie met de buurt 
en de stad. Deze ondersteuning heeft tot doel 
de sportvereniging zo vitaal mogelijk te krijgen 
en te houden.

Maar deze relatie is wederkerig. De buurt-
sportcoach zal de sportvereniging ook vragen 
maatschappelijke initiatieven te ondersteu-
nen. Een voorbeeld van zo’n maatschappelijk 
initiatief is de vorig jaar gehouden Natio-
nale Diabetes Challenge. In de december 
2018-editie van Mariken (www.marikenma-
gazine.nl/december-2018/) kunt u lezen met 
hoeveel plezier wijkbewoners uit Centrum en 
de Benedenstad met succes aan dit evene-
ment hebben deelgenomen.

Wijkgericht

Ontwerpprijsvraag
Centrum Beweegt! heeft een beeldmerk 
nodig. Een logo. Een keurmerk! Wil jij 
die voor ons ontwerpen? De winnaar 
ontvangt een tegoedbon voor een ge-
zonde snack ter waarde van 50 euro.
Stuur je ontwerp naar Nicolette Broek-
huisen: nbroekhuisen@ggdgelderland-
zuid.nl. Wie weet val jij in de prijzen!

Even voorstellen

Als buurtsportcoach is Ron Janshen samen 
met collega’s Linda Mekkelholt, Gaetan 
Klaassen, Rosien Lally en Elly van Alphen 
vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de 
relatie van de sportverenigingen in het Cen-
trum met de wijkbewoners. Daarbij zij aan-
getekend dat ook de stadsdelen Nijmegen-
Noord en -Oost tot hun werkgebied horen. 
Voor het Centrum werken zij vanuit buurthuis 
’t Oude Weeshuis. Hier staan zij steeds in 
nauw contact met het Sociaal Wijkteam en de 
Stip. Ook is er geregeld contact met het op-
bouwwerk (Bindkracht10), het gezondheids-
centrum ’t Weeshuis, de gezondheidsmake-
laar vanuit de GGD en het wijkmanagement. 
Tezamen houden zij zich op de hoogte van 
wat er in de wijk leeft en welke rol sporten en 
bewegen daarin kan betekenen.

Ron: ‘Als sportcoaches werken wij vanuit 
een viertal thema’s. Allereerst sporten voor 
de jeugd en jongeren. Wij staan in contact 

met de basisscholen en onderzoeken welke 
jongeren sporten en welke niet. Met de 
vervolgvraag: Waarom sporten deze kinderen 
dan niet? Kunnen ze niet of hebben ze de 
middelen daar niet voor? En wat kunnen wij 
dan doen om hen te helpen?’

Het tweede thema vormen de sportaanbie-
ders: Welke sportverenigingen zijn er in de 
wijk? Hebben zij ondersteuning nodig en 
kunnen de buurtsportcoaches die ondersteu-
ning bieden? Het derde thema is de groep 
volwassenen en senioren. Hierbij werken 
zij intensief samen met onder andere het 
gezondheidscentrum, het opbouwwerk en de 
gezondheidsmakelaar. Het vierde thema is 
het aangepast sporten, met aandacht voor 
sport- en bewegingsparticipatie van mensen 
met een beperking.

Centrum Beweegt!
Ron: ‘Op dit moment richt mijn werk zich voor-
al op het contact met het initiatief Centrum 
Beweegt! Ik vind het een fantastisch platform, 
een netwerk om van elkaar te weten wat er 
zoal allemaal al gebeurt op het gebied van 
bewegen en sporten. En hoe we elkaar daarin 
kunnen versterken, zowel voor de buurtbe-
woners als voor professionals. Ik probeer hen 
daarbij zoveel als mogelijk te ondersteunen.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over het werk van de buurt-
sportcoaches, ga dan naar www.
wegwijzer024.nl/activiteit/sportbedrijf-
gemeente-nijmegen of neem contact op met 
Ron Janshen: r.janshen@nijmegen.nl.

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Gerie Sandmann en 
Sportbedrijf gemeente Nijmegen
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Kristallnacht net over de grens
Nederland weigert Joodse vluchtelingen, alleen mensen op doorreis mogen binnen

Nu zoo langzamerhand bijzonderheden be-
kend worden over de vreeselijke terreur, waar-
aan de Joden in Duitschland zijn blootgesteld 
geworden, blijkt wel dat in de kleinere plaat-
sen nog ruwer, ja - er is nu eenmaal geen ander 
woord voor te vinden - nog lafhartiger, opgetre-
den is dan in de groote steden. Wij hebben na 
een bezoek aan het grensgebied onze bevindin-
gen getoetst aan de berichten uit de voornaamste 
plaatsen van het Derde Rijk, en enkele uitzon-
deringen daargelaten, schijnt men daar met een 
zekere zorgvuldigheid mishandelingen, althans 
in het openbaar, te hebben vermeden. Men weet, 
dat de Rijksminister voor propaganda, dr. Göb-
bels, daarop zeer in het bijzonder de nadruk 
heeft gelegd, maar de heer Göbbels moet dan wel 

zeer slecht ingelicht zijn, zooals uit het volgende 
relaas kan blijken.

WAT IN KLEEF GEBEURD IS
De anti-semietische uitspattingen in Duitschland 

zijn er aanleiding toe geweest, dat tallooze Joden 
van huis en hof verdreven zijn en thans door het 
land zwerven, in de hoop een kans te krijgen over de 
grens te komen en althans het veege lijf te bergen. 
Berichten, dat zich drommen vluchtelingen in de 
grensplaatsen ophielden, waren voor ons aanleiding 
de grens over te gaan en een onderzoek ter plaatse 
in te stellen. Natuurlijk was bij de grensoverschrij-
ding te Beek bij Nijmegen onze aandacht gericht 
op eventueele abnormale toestanden. Daarvan was 
echter geen spoor te bekennen en na het vervullen 

van de noodige formaliteiten konden wij doorgaan. 
Korten tijd later waren wij in Kleef en daar troffen 
ons al vrij spoedig de eerste sporen van vernielin-
gen, die door de woeste horden waren aangericht. 
Vooral de winkels van Joden - en er waren er in 
Kleef vrij veel - zijn het mikpunt geweest van gren-
zenlooze vernielzucht. Alle ruiten waren vernield, 
de gevels met teer besmeerd en zelfs was in enkele 
gevallen brand gesticht. Zwijgend bleven voorbij-
gangers kijken naar de geteisterde perceelen, waar-
van de vensters en deuren van de benedenverdiepin-
gen met planken waren dichtgespijkerd.

In den nacht van Woensdag op Donderdag, 
omstreeks 2 uur was de razernij los gebroken. 
Dit uur is van beteekenis, want bij ons bezoek 
aan andere plaatsen, waar eveneens vreeselijke 
verwoestingen waren aangericht, bleek ons, dat 
overal op het zelfde tijdstip de aanval was begon-
nen, volgens een zelfde methode was ten uitvoer 
gebracht en ook ongeveer op hetzelfde tijdstip 
werd beëindigd. Dit stelt welhaast onomstoote-
lijk vast, dat volgens een vast plan en naar be-
paalde instructies te werk was gegaan.

Het zwijgen van het publiek, dat de vernielingen 
dikwijls hoofdschuddend in oogenschouw nam, 
was welsprekender dan een vloed van woorden. 
Het is niet gemakkelijk de mensen aan het spreken 
te krijgen; onze indruk is, dat men zeer beangst is 
om zijn meening te uiten, maar de enkelen, die wij 
spraken, het waren meer bejaarde lieden, gaven 
toch uiting aan hun afschuw over de onmenselijk 
ruwe wijze, waarmede het gepeupel, grootendeels 
opgeschoten knapen, de Joden bejegend had. ,,Wat 
denkt men er toch mede te bereiken?”, zo vroeg 
ons een vrouw, die nog zichtbaar onder den indruk 
was van de gruwelijke toneelen, die zich afgespeeld 
hadden. Natuurlijk is ook de synagoge van Kleef in 
een puinhoop veranderd. De brandweer is wel ter 
plaatse verschenen, maar heeft zich beperkt tot de 
beveiliging van de belendende perceelen.

Van een invasie van Joden uit het binnenland, die 
zich over de grens willen begeven, had men intus-
schen in Kleef niet veel gemerkt. Wel werden de 
treinen nauwkeurig geïnspecteerd en enkele Joden, 
die toch geen kans hadden over de grens te komen, 
terug gestuurd, een onbekende bestemming tege-
moet, maar van een massale toevloed was geen 
sprake. Ook aan het douanekantoor te Beek had 
men trouwens geen grootere drukte kunnen consta-
teeren, dan gewoonlijk het geval was.

,,DAAR KAN GEEN GOED UIT
    VOORTKOMEN”
In een van de plaatsen in West-Duitschland, 

die wij bezochten, verklaarde ons een vrouw, die 

Woeste toneelen in ’t grensgebied
De anti-semietische uitspattingen in West-Duitschland

Het tragische lot der vluchtelingen

(Van onzen specialen verslaggever).

In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november 1938 vond de Kristallnacht plaats. 
Opgehitst door de Nazi’s werden in heel Duitsland 1400 synagogen in brand gestoken en 
7500 Joodse bedrijven vernield. Ongeveer 30 duizend mensen werden in concentratiekam-
pen opgesloten. Een onbekend aantal overleed. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant stuurde een verslaggever naar Kleef, Emmerik en dorpen in de buurt om pools-
hoogte te nemen. Ontredderd keerde hij terug. Hieronder staat zijn verslag dat op maan-
dag 14 november 1938 in de krant stond.

VERGETEN VERLEDEN

Tramhalte in Beek van lijn 2 die van Nijmegen naar Berg en Dal reed. Rechts het electriciteitshuis 
dat dienst deed als krachtstation om de tram te ondersteunen in de rit naar naar Berg en Dal. 
Links de Rijksstraatweg naar de nabije grens met Duitsland. Op de achtergrond staat de tram 
naar Kleef op toenmalig Duits grondgebied, ongeveer 1930. (Foto: Regionaal Archief Nijmegen)



25

niet dan aarzelend op onze voorzichtige pogin-
gen om de gebeurtenissen van de laatste dagen 
ter sprake te brengen inging: ,,Ja, het is hier ook 
heel erg geweest. Ik geloof ook, dat het beter is, 
dat de Joden ergens een eigen staat stichten, zij 
passen zich niet aan de Duitsche opvattingen 
aan, maar het is de wijze waarop men het vraag-
stuk tracht op te lossen, die mij tegen de borst 
stuit. Ik weet niet, of ik het zeggen mag, maar 
het is werkelijk onmenschelijk, verschrikkelijk 
ruw en wat men ook tegen de Joden mag heb-
ben, het zijn en blijven toch ook menschen. Ik 
heb het rumoer wel gehoord, maar ik ben niet 
wezen kijken. Dat kon ik eenvoudig niet. Want 
in een kleine plaats als hier, kennen wij elkaar 
allemaal en de Joden, die thans zoo ontzettend 
getroffen zijn, hebben jaren en jaren in ons mid-
den gewoond en vroeger nam niemand aanstoot 
aan hen. En nu.... plotseling zijn hun medebur-
gers op hen aangevallen. Neen, daar kan geen 
goed uit voortkomen!”

Wij spraken ook andere menschen, maar het ge-
sprek kon kort zijn! Zij verheugen zich kennelijk 
in de gruweldaden, die waren gepleegd en het was 
raadzaam voorzichtig te wezen. Wij kregen zoo den 
indruk, dat het roofdier van de laagste menschelijke 
hartstochten bloed geroken had en belust was op 
meer.... De volgende feiten mogen het bewijzen:

Wij spraken een Duitscher, die de gebeurtenissen 
te Osnabrück had medegemaakt. Het was een triest 
relaas van vernieling, brandstichting en plundering. 
Maar heel wat grondiger dan in de groote steden, 
heeft men in het grensgebied de Joden doen ,,ver-
dwijnen”.

,,Men ziet in het grensgebied geen Joden meer; 
zij zijn door de Gestapo ,,in bescherming” geno-
men tegen mogelijk geweld! Dat men daarvoor 
Joden op een kar moest vastbinden en hen door 
een woest tierende menigte naar de cel voeren, is 
een ,,beschermingsmaatregel”, die ons verstand 
te boven gaat, het zal waarschijnlijk een quaes-
tie van mentaliteit wezen!

Een ander geval, dat afwijkt van de in de groote 
steden gevolgde methode is, dat in de grensplaat-

sen ook particuliere woningen niet zijn ontzien. In 
verscheidene huizen zijn de troepen plunderaars 
binnengedrongen, veelal in het holst van den nacht 
en hebben er het meubilair kort en klein geslagen, 
waarna ramen en deuren met planken werden dicht-
getimmerd. En de bewoners? Zij werden als vee 
bijeen gedreven en in arrest gesteld. Een oude man 
van 88 jaar, die welhaast niet in staat was te loopen, 
werd achter een kar gebonden en zoo naar de gevan-
genis gedreven, waar hij meer dood dan levend aan-
kwam.... Wat het verdere lot van deze ongelukki-
gen zal zijn, kan men slechts vermoeden, maar wel 
grondig heeft men de grensplaatsen ,,ontjoodscht”.

Hevig heeft de furie ook gewoed in Bocholt. Het 
was een nacht van verschrikking, die zelfs de meest 
fantastische voorstelling te boven gaat. De inven-
taris van winkels en de inboedels van huizen werd 
stuk geslagen en op straat geworpen, waarna men 
den brand er in stak. Bij het helsche licht van de 
vlammen werd jacht op de Joden gemaakt, waarna 
zij onder het woest getier van de menigte in arrest 
gesteld werden. Het was een orgie van bestialiteit.

Eenigen tijd hebben wij voor een vernielde en 
geplunderde woning vertoefd. Kinderen speelden in 
de straat, de ramen waren dichtgespijkerd, maar de 
deur stond open. Nieuwsgierig gluurden de kleinen 
naar binnen, in de gang, waar glasscherven en brok-
stukken van meubels veelzeggende getuigen waren, 
van wat zich hier had afgespeeld. Zingende trok een 
afdeeling Hitlerjugend voorbij. knaapjes, in hun 
prille jeugd, een dolk op zij.... Wij konden een ge-
voel van medelijden niet onderdrukken, want wat 
moet het resultaat zijn, van een dergelijke vorming 
van de jeugd? Wat onberekenbaar kwaad, moet in 
deze jonge menschenzielen worden aangericht?

CYNISCH-WREEDE BERICHTGEVING
En te sterker voelden wij dat, toen wij kennis na-

men van de wijze, waarop de plaatselijke pers - in te-
genstelling met de landelijke bladen, die de gebeur-
tenissen wel heel sober vermeld hebben - de nach-
telijke verschrikkingen behandeld heeft. Op wreed 
cynische wijze werden de grofste beschuldigingen 
aan het adres van de Joden geuit. De verslagen 
poogden ons duidelijk te maken, dat er volkomen 
regelmatige huiszoekingen waren verricht en dat 
men onomstootelijke bewijzen had gevonden van 
verbindingen met het internationale bolschewisme, 
van samenspanning tegen de bestaande orde. En het 
optreden van ,,de bevolking” werd verheerlijkt. In 
Emmerik werd zelfs met de noodige bravour ver-
kondigd, dat men in deze grensstad ,,een goed fi-
guur” had gemaakt. Wij zijn er van overtuigd, dat 
deze meening slechts door een klein percentage van 
de gewoonlijk zoo goedmoedige bevolking gedeeld 
wordt. En zoo zal het in gansch Rijnland wel zijn! 
Schippers en reizigers, die in den gruwelnacht door 
het Rijnland waren gegaan, wisten ons te vertellen 
dat er geen plaats was, of er woedden branden.

Inderdaad, er is geen synagoge gespaard ge-
bleven. De Joodsche bedehuizen zijn hier radi-
caal verdwenen. Maar het gemoed van de goed-
lachsche, onbezogde Rijnlanders moet toch wel 
in opstand komen, tegen zóó redeloos, zóó har-

teloos en zóó bruut onrechtvaardig optreden van 
ge-exalteerde horden! En men weet niet wat het 
meeste indruk maakt: het tragische lot van de 
Joden, dan wel de schande, die het Duitsche volk, 
dat toch ontegenzeggelijk bewonderenswaar-
dige eigenschappen heeft, door deze ten hemel 
schreiende gebeurtenissen op zich geladen heeft. 
In den nacht van 9 op 10 September 1938 heeft 
Duitschland, dat den laatsten tijd beter begrip 
voor zijn nooden en rechtmatige aanspraken in 
de wereld mocht vinden, dan sinds den wereld-
oorlog het geval is geweest, zich zelf onnoemlijk 
nadeel berokkend.

En waarmede heeft nu Emmerik ,,een goed fi-
guur” gemaakt? Toen wij het oude stadje binnen-
kwamen, heerschte er volmaakte rust. Niets wees 
er op, dat zich hier, slechts enkele etmalen geleden, 
zoo woeste voorvallen hadden afgespeeld. Maar 
niet zoodra waren wij de Steinstrasse ingegaan, of 
een zelfde droevig schouwspel, als wij in Kleef en 
elders op zoo vele plaatsen hadden gezien, wachtte 
ons. Van een bazar - de naam was door de dikke 
klodders teer, die op den gevel waren gesmeerd, 
niet meer te onderscheiden - was geen ruit heel 
gebleven en zelfs de kozijnen van de bovenverdie-
pingen, waren ruw weggeslagen. Ook hier waren 
ramen en deuren van de benedenverdieping geheel 
met planken dichtgespijkerd.

Wat verder, in de Fischerort, dromden groep-
jes nieuwsgierigen bijeen voor een groot confec-
tiemagazijn, dat een beeld bood van toomelooze 
verwoesting. Hier heeft zich een weerzinwek-
kend drama voorgedaan. In het holst van den 
nacht verscheen een tierende bende jongelieden 
voor het gebouw, die de groote spiegelruiten met 
steenen en ijzeren staven vernielden. Daarna 
drongen zij naar binnen en begonnen alles kort 
en klein te slaan. Op de bovenste verdieping be-
vonden zich twee bejaarde vrouwen. De bende 
drong de kamer binnen en stak deze in brand. 

Brandende synagoge Glatz. Publiek en daders 
(?) kijken toe op daken en op straat

De synagoge van Kleef vóór de vernieling
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Zij belette de vrouwen zich in veiligheid te stel-
len. Daarna stichtten zij ook brand op de andere 
verdiepingen, waarop weldra het geheele grote 
pand in lichter laaie stond. In doodsangst ver-
schenen de vrouwen aan het raam van hun ka-
mer en maakten aanstalten om naar beneden te 
springen, hetgeen een zekere dood zou beteeke-
nen. Dit werd een der toeschouwers te machtig. 
De man slaagde er in zich met levensgevaar in 
’t pand te begeven en de vrouwen in veiligheid 
te stellen. Voor deze moedige daad is hij gear-
resteerd.

OPGEJAAGDE VLUCHTELINGEN
Op tal van andere plaatsen in de stad zijn ver-

woestingen aangericht en ook hier is de synagoge 
in vlammen opgegaan.

In den loop van Donderdag kwamen treinen vol 
Joden uit het binnenland te Emmerik aan. De meeste 
van deze menschen die in een beklagenswaardigen 
toestand verkeerden en bijna waanzinnig van angst 
waren, hadden niet de vereischte papieren bij zich 
om in Nederland te worden toegelaten. Maar voor-
lopig moesten allen, mannen en vrouwen en kin-
deren, den trein verlaten, waarna zij in het politie-
bureau en een daarvoor ingebruik genomen lokaal 
bijeen werden gedreven en onder strenge bewaking 
gesteld. Zonder dekking, zonder behoorlijk voed-
sel, onophoudelijk gekweld door schimpscheuten 
en bedreigingen, hebben zij er den nacht, in onze-
kerheid omtrent hun toekomstig lot, doorgebracht. 
Wat deze mensen te doorstaan hebben gehad, is met 
geen pen te beschrijven. Des morgens werden zij 
stuk voor stuk in verhoor genomen. Zij, die in het 
bezit van de vereischte papieren waren, kregen toen 
toestemming hun reis naar Nederland te vervolgen, 
waartoe zij onder bewaking naar den trein werden 
gebracht. De anderen moesten hun plaats van her-
komst opgeven en werden in den loop van daarnaar 
terug gezonden. Toen wij Zaterdagmiddag in Em-
merik vertoefden, waren er geen Joodse vluchtelin-
gen meer.

Zooals wij reeds hebben opgemerkt, is het aan-
tal, dat de reis naar Nederland mocht voortzetten, 
slechts zeer gering. Het zijn er naar schatting een 
tachtig geweest. Zij konden slechts tot ons land 

worden toegelaten, indien zij in het bezit waren 
van passage naar andere landen en dus slechts door 
Nederland zouden reizen. Het meerendeel had pas-
sage naar Engeland, anderen naar Zuid-Amerika. 
Maar zij, die Engeland tot doel van hun reis geko-
zen hadden, waren niet in het bezit van een vesti-
gingsvergunning. Zij hadden een pas voor bezoek, 
die slechts drie maanden geldig is en waarop een 
verklaring is aangebracht, dat zij daar geen beroep 
zullen uitoefenen of een zaak vestigen. Over drie 
maanden zullen zij dan weer voor de noodzaak ge-
steld worden om terug te keeren of elders een toe-
vlucht te zoeken. Maar de menschen wagen het er 
op met de gedachte: wie dan leeft, die dan zorgt.

WANHOOPSTOONEELEN AAN DE GRENS
Aan de Nederlandsche grens is de contrôle zeer 

scherp. De bewaking in Zevenaar en Babberich is 
veel strenger, dan in Beek het geval is. Bij de Neder-
landsche douane stonden een marechaussee en een 
gewapende infanterist op post, terwijl wij tusschen 
Babberich en Zevenaar een patrouille infanteristen 
onder leiding van een onderofficier der marechaus-
see passeerden, die voorzien waren van rijwielen.

Wanhopige toneelen spelen zich dagelijks af 
op het station te Zevenaar. Mannen komen daar 
aan, die omtrent het lot van hun vrouw en kin-
deren in onzekerheid verkeeren. Een vluchteling 
was dezer dagen aan het station verschenen om 
zijn vrouw af te halen, die met een bepaalde trein 
- naar zij had geschreven - zou medekomen. Men 
kan zich de wanhoop van den man voorstellen, 
toen de vrouw niet verscheen. En wel heel schok-
kend is het wanneer aan vluchtelingen den toe-
gang tot ons land geweigerd moet worden. Het 
komt voor, dat menschen op hun knieën smeeken 
en bidden om toegelaten te worden. Maar de wet 
is nu eenmaal onverbiddellijk en hoe zwaar het 
den beambten ook valt, zij moeten hun plicht 
doen.

Intusschen wist men ons te vertellen, dat het 
aantal vluchtelingen, dat clandestien ons land bin-
nenkomt, zeer groot moet zijn. Wat deze menschen 
op den duur moeten beginnen, het is ’n vraag, die 
moeilijk te beantwoorden is. Maar worden zij ge-
snapt, dan worden zij zonder vorm van proces over 
de grens gezet, zooals dan ook dagelijks gebeurt. 
Het grenscommissariaat te Zevenaar heeft het dan 
ook overstelpend druk.

Men heeft al kunnen vaststellen, dat vluchtelin-
gen, die op doorreis tot ons land zijn toegelaten, hier 
hun passagepapieren aan landgenooten verkoopen 
en dan in Nederland blijven. Waarlijk, het probleem 
van de vluchtelingen wordt wel zeer ingewikkeld.

Een schokkende gebeurtenis vertelde ons nog 
een der vluchtelingen, die tot ons land was toe-
gelaten en nog in Zevenaar vertoefde. In een 
dorpje bij Oberhausen bevond zich een Joodsch 
weeshuis. In den nacht van de progroms was een 
woeste bende daar binnengedrongen. De kinde-
ren werden naar buiten gejaagd en het gebouw 
in brand gestoken. Wat er van de weezen terecht 
gekomen is, de man wist het niet. Vermoedelijk 
zwerven zij door het land.

Het was een droevig slot van de lange reeks ont-
stellende misdrijven, die wij op dezen dag hadden 
aanschouwd of vernomen uit den mond van men-
schen, aan wier geloofwaardigheid niet te twijfelen 
valt. Het is wel een donkere bladzijde, die in de 
geschiedenis van het Duitsche volk in deze dagen 
geschreven wordt.

Onze tocht door het grensgebied zal onuitwis-
baar in onze herinnering bewaard blijven. Het was 
een zonnige, prachtige najaarsdag, maar toen wij 
de Nederlandsche grens overschreden, viel een ge-
voel van onmetelijke beklemming van ons af. En 
vruchteloos hebben wij gepoogd, een verklaring te 
vinden voor zulk een wilde uitbarsting van woede, 
haat en lage instincten waaraan elk menschelijk ge-
voel vreemd is.

In Winterswijk wordt in het najaar van 1938 
een trein met Joodse vluchtelingen tegen-
gehouden bij de grens

In 1933 kregen de Nazi’s in Duitsland de 
macht. Veel Joden vluchtten, onder andere 
naar Nederland. In mei 1938 vond de regering 
het genoeg. Het was crisis. Er heerste werk-
loosheid. Ze vond de opvang van vluchtelin-
gen te duur. Minster van Justitie C. Goseling 
noemde hen een ‘ongewenscht element voor 
de Nederlandsche maatschappij en derhalve 
(…) een ongewenschte vreemdeling.’ Er 
mocht voortaan geen vluchteling het land in. 
Dat gebeurde uiteraard wel, maar dan illegaal. 
Na de Kristallnacht veranderde de regering 
van mening: er mochten achtduizend Joodse 
vluchtelingen het land in, waaronder 1600 
kinderen. Die moeten allemaal in één kamp 
worden opgevangen. De regering besloot dit 
te doen op een militair terrein in Elspeet op 
de Veluwe. Er was echter een belangrijke te-
genstandster: koningin Wilhelmina. Zij wilde 
geen vluchtelingenkamp op 12 kilometer van 
haar paleis ’t Loo. De regering koos voor Wes-
terbork in Drenthe. Daar werd een nieuw kamp 
gebouwd, niet op kosten van de staat, maar op 
die van de Joodse gemeenschap. In oktober 
1939 arriveerden daar de eerste naar Neder-
land gevluchte Joden.

Samenstelling: René van Berlo

Modewarenhuis Moritz Leffmann in Emmerik. 
De eigenaren waren Joden. De winkel werd 
geplunderd in de Kristallnacht 



WAALHAVEN
De eerste foto is uit ongeveer 1905. Hij is uitgegeven 
door de firma J.F. Kloosterman en toont de Nieuwe 
Haven. Dat was toen de naam. Tegenwoordig is het 

Waalhaven. Op de oude foto staat de oorspronkelijke 
spoorbrug met landhoofden aan de Nijmeegse kant. 
De middelste boog is twee keer opgeblazen: in 1940 
en in 1944. Er kwam een ander type boog voor in de 
plaats. De twee rechter bogen zijn in 1984 vervangen 
door één grote boog. De linker is vervangen door 
betonnen aanbruggen. Op de plek waar vroeger 
overslag was van boot op trein v.v. staat tegen-
woordig een Nijmeegs Manhattan. Het is verreweg 
het dichtstbebouwde moderne stukje van de stad. 
Officieel is het bedoeld voor alle bevolkingsgroepen, 
maar in de praktijk niet. Als je een beroep moet doen 
op huursubsidie, kun je daar niet wonen. De laagste 
huurprijs is namelijk 75 cent boven de subsidiegrens. 

Samenstelling: René van Berlo 
Foto 1905: collectie Regionaal Archief Nijmegen 
Foto 2019: Gerie Sandmann
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Papier hier… 
papier hier… 
dank u wel
Aan het begin van het jaar heeft de Dar 
in samenspraak met de gemeente het 
een en ander veranderd aan het afval-
ophaalrooster voor restafval, plastic en 
papier. Mensen hebben soms gemopperd 
over het niet meer krijgen van de papie-
ren afvalkalender, maar na een aantal 
maanden blijkt dat veel inwoners van de 
binnenstad de schriftelijke informatie van 
Dar en gemeente ook niet lezen. Sommi-
ge patronen zijn ingesleten en moeilijk uit 
het systeem van mensen te schrappen.

We zijn inmiddels in mei en nog steeds 
zetten mensen het oud papier buiten, ter-
wijl dat pas de volgende dag wordt opge-
haald. Duidelijk valt op de site van de Dar 
te lezen: vanaf 7.30 uur in de ochtend 
buiten zetten. De gevolgen laten zich 
raden. Dikwijls ligt het hele centrum na 
een nacht vol windvlagen en regenbuien 
en baldadigheid, bezaaid met papier. 
De medewerkers van de Dar hebben er 
handenvol werk aan en dat is vervolgens 
weer terug te zien in de rekening aan de 
gemeente.
Hopelijk lezen de bewoners de informatie 
over het gebruik van de ondergrondse 
afvalcontainers beter en krijgen we 
niet, zoals in andere delen van de stad, 
bijvoorbeeld bij Winkelcentrum Meijhorst 
of aan het Daniëlsplein, te maken met 
afvaldumping. Veel mensen maken zich 
druk over klimaat en milieu, maar laten 
vervolgens de oplossingen aan de over-
heid. De gemeente biedt in dit geval de 
mogelijkheid om het centrum opgeruim-
der en schoner te laten zijn. Laten wij hier 
dan gretig gebruik van maken.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Dinsdagochtend...



 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

    

          

Shoppen voor het goede doel 

Women Shop For Women 

Kledingmarkt                                       
Zin in een gezellige 
kledingmarkt waarvan 
de opbrengst geheel 
ten goede komt aan 
vrouwen die een extra 
steuntje in de rug 
kunnen gebruiken?  Je  
kleding een duurzaam 
tweede leven geven?  
Een nieuwe garderobe 
voor jezelf? Kom dan 
shoppen voor het 
goede doel! 

 

Het goede doel                                    
Dit jaar gaat de 
opbrengst naar de 
ambachtsschool van 
Stichting Pani in het dorp 
Rajarat in Bangladesh. 
Een ambacht leren en 
economisch zelfstandig 
worden.Learn.Work.Shop. 
Onze opbrengst gaat naar 
vrouwen in het naai-
project met fair-trade 
producten die o.a. in 
Nederland verkocht 
worden. 

Zondag 19 mei                 13.00 tot 18.00 uur                       
Bar en muziek tot 19.00 uur                                     

Entree € 5,- incl koffie/thee & iets lekkers                                
Thiemeloods    Leemptstraat 34    Nijmegen 

 Je kunt je kleding vooraf doneren in de Women-shop-for-women containers, info:   

    womenshopforwomen2019@gmail.com                                                        

    women shop for women 2019 

Programma                     
Deze middag wordt 
nog gezelliger gemaakt 
door o.a. onze 
vrouwelijke dj’s:     
Miss Marylane,      
Jenny Rose                 
en DJ Vleertje,            
de duurzame en o zo 
lekkere taart van 
Trash’ure taarten, een 
veiling, een modeshow 
en nog veel meer… 
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Prentenboekenyoga

CURSUS 
PRENTENBOEKENYOGA 
IN BIBLIOTHEEK 
DE MARIËNBURG
Wat is er leuker dan samen met je kind 
yoga doen en tegelijkertijd prentenboeken 
bekijken? Op woensdag 15 mei start een 
cursus Prentenboekenyoga in Bibliotheek 
De Mariënburg. Vanaf 11.30 uur ben je met 
je peuter van harte welkom. 

Door speelse oefeningen versterk je de band 
tussen jou en je peuter. De cursus bestaat uit 
vier lessen, waarin je door het verhaal en de 
oefeningen aandacht hebt voor elkaar. Een les 
duurt van 11.30 tot 12.15 uur. Bibliotheekle-
den betalen voor vier lessen 30 euro, overige 
bezoekers 35 euro. Meld je aan via info@
bewegenenontspannen.nl. 

Op zoek naar een leuk prentenboek? Op de 
website van de Bibliotheek Gelderland Zuid 
vind je allerlei leestips. Kijk op www.obgz.nl/
leestips.

Tekst: Susan Bink     Foto: Lenny Oosterwijk

Meer vrouwen op podia Music Meeting
 
International Music Meeting Festival spreekt zich uit voor het in balans brengen van de 
genderverdeling binnen de muziekindustrie. Daarom heeft het festival zich aangesloten bij 
het Europese initiatief Keychange dat ernaar streeft om in 2022 een 50/50-balans tussen 
mannen en vrouwen op de Europese festivalpodia te hebben. Tijdens de komende editie op 
8, 9 en 10 juni staan er meer dan vijftig vrouwen op het podium en zijn er twee vrouwelijke 
Artists in Focus benoemd. Meer info is te vinden op www.musicmeeting.nl. 
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN Stichting Benedenstad Nijmegen is een 

initiatief van Jo Janssen en bestaat ge-
heel 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 nu ook 
een nieuwe stadstuin gerealiseerd bij 
buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis aan de 
Papengas in Nijmegen.

In maart hebben we, zoals inmiddels gebrui-
kelijk, weer mee gedaan met de landelijke NL 
Doet-dag van het Oranjefonds. Aanvankelijk 
zouden we ons beperken tot het zomerklaar-
maken van de tuin en wat onderhoudsklusjes 
doen. Maar onverwachts kwamen we in con-
tact met de mensen van het Zencentrum Nij-
megen die druk bezig waren een alternatieve 
locatie te vinden voor de mooie aangelegde 
Zentuin. De tuin die twee jaar aan de Waal-
kade gelegen heeft, moest daar weg, conform 
de afspraak met de gemeente Nijmegen. We 
hebben de koppen bij elkaar gestoken en een 
plaats in onze stadstuin aangeboden.

15 maart was een hectische dag. De verhui-
zing van de Zentuin naar de stadstuin. Grote 
uitdaging was de Zensteen die vele duizenden 

NL Doet en Zentuin
kilo’s weegt. Ze moest met een grote kraan in 
de tuin getakeld worden. Uiteindelijk is alles 
prima gelukt en zijn we allemaal blij met het 
behaalde resultaat.

Met dank aan de vrijwilligers van onze tuin die 
veel werk hebben verricht om het plan uit te 
kunnen voeren.

Maquettehuis
De start van de bouw is begonnen. Jo Jans-
sen is zelf bezig met het voorbereidende werk. 
In een grote loods worden de delen in elkaar 
gezet, zodat deze later op de plaats zelf ge-
plaatst kunnen worden en verder afgewerkt. 
Het is een flinke klus, maar er komt schot in. 
We hopen voor de zomer tot plaatsing over te 
kunnen gaan.

Ouderen samen actief
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 uitstapjes in 
de buurt van Nijmegen. In april en mei hebben 
we weer een aantal workshops gehad met de 
leerlingen van groep 7 van basisschool Petrus 
Canisius. We hebben onder andere palmpaas-
stokken gemaakt, bingo gespeeld in het kader 
van Koningsdag en een bezoek gebracht aan 
het van ’t Lindenhoutmuseum en koffiebran-
derij Coffyn.

Wat gaan we nog meer doen?
15 mei is de laatste dag voor de zomer dat wij 
een activiteit met de kinderen van de Petrus 
Canisiusschool organiseren. Deze ochtend 
staat in het teken van kunst. We gaan tekenen 
en schilderen. 29 mei gaan we er op uit. We 
bezoeken de Hortus Arcadië. 12 juni en 26 juni 
gaan we er waarschijnlijk ook op uit, maar de 
details zijn op dit moment nog niet bekend.

Wilt u zich, na het lezen van al deze leuke ac-
tiviteiten, ook opgeven voor een of meerdere 
keren? De inschrijflijst ligt voor elke workshop 
in het buurtcentrum. U kunt zich per keer op-
geven. De eigen bijdrage is per keer 5 euro per 
persoon. Voor verdere informatie kunt u bellen 
met Els Stouthamer van Stichting Benedenstad 
Nijmegen: 06 18 47 36 89. Kijk ook eens op 
onze Facebookpagina: stichtingbenedenstad-
nijmegen, of op onze website: www.stichting-
benedenstadnijmegen.nl

Tekst en foto’s: Els StouthamerDe Zensteen wordt in de stadstuin getakeld

Jo Jansen bouwt het maquettehuisActiviteiten in ’t Oude Weeshuis
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advertentie

ZATERDAG 8 JUNI 2019 
Op zaterdag 8 juni openen ongeveer dertig 
tuinliefhebbers hun poorten tijdens de 21ste 
editie van de Nijmeegse Open-Tuinendag. 
Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u welkom 
om een kijkje te nemen en geïnspireerd 
te raken door tuinen in allerlei maten en 
vormen.

In zowel Nijmegen als Lent heeft u op deze 
dag de kans eens in de achtertuin van een 
wildvreemde te kijken. Verborgen achter oude 
en nieuwe gevels treft u een diversiteit aan 
tuinen aan. Van hele grote tuinen aan de rand 
van het bos, historische tuinen in het centrum 
tot aan nieuwe stadstuinen in de nieuwbouw 
van Lent. Juist deze diversiteit maakt de Nij-
meegse Open Tuinendag zo uniek.  

Alle deelnemers tuinieren op hun eigen ma-
nier en naar eigen inzicht, maar wat zij delen 
is hun passie voor tuinieren. Bent u nieuws-
gierig naar hoe anderen tuinieren of heeft u 
inspiratie nodig? 
Wees dan welkom in de Nijmeegse en Lentse 
tuinen.

Brochures met adressen en tuinomschrijvin-
gen zijn vanaf half mei à 3 euro verkrijgbaar 
bij Intratuin Malden, Intratuin Elst, VVV Rijk 
van Nijmegen, Dekker v.d. Vegt Boekverko-
pers te Nijmegen en ‘Geknipt voor uw tuin’ 
in Lent. 

Kijk voor meer informatie op www.nijmeeg-
sestadstuinen.nl

Tekst en foto: Loes Halsema

Open dag Nijmeegse stadstuinen
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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.

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

Basgitaar-, 
contrabaslessen, 
pop en jazz, 
alle leeftijden. 

Exclusieve live jazz 
voor concerten, 
feestjes en recepties. 
 

www.wiromahieu.com



licht centrum Foto’s: gerie sandmann

Foto’s uit 
nijmegen-centrum


