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Inspirerende

jongeren

MARLOUS ROELOFS

Tegenwoordig ligt de focus van het
werk steeds meer op wat we leuk en
waardevol vinden. Jongeren hebben één
of meerdere parttimebanen, omdat ze
daar bewust voor kiezen. Dit kwam naar
voren bij Jeroen Antoine en Julia Mulder
uit de vorige edities en in gesprek met
Marlous Roelofs viel mij dit ook op.
Marlous is naast illustrator Studio Roux oprichtster van het Juridisch adviesbedrijf Mr.
Kunst en is ze werkzaam bij de organisatie
Green Cross. Vroeger, als mensen aan haar
vroegen wat ze ‘later’ wilde worden wist ze
niet wat ze moest zeggen. Ze wilde meer
‘worden’ dan één beroep. Het zichtbaar
maken dat je kunt zijn wie je bent, kunt
worden wat je wilt worden en dat verschillende dingen naast elkaar kunnen bestaan.
De quote The most important relationship
in your life, is the relationship you have with
yourself (Diane von Furstenberg) spreekt
haar hierin aan. Ze vindt het erg leuk dat
de mogelijkheid er is om verschillend werk
te doen. In alles wat ze doet is ze zelf de
verbindende factor.
Marlous vertelt dat ze veel verschillende
interesses heeft. Dit maakte haar studiekeuze lastig. Ze begon ooit aan theaterwetenschappen, creatief en organisatorisch.
Tijdens deze studie vond ze het moeilijk
zich voor te stellen wat ze hier mee kon.
Ze stopte en ging rechten studeren. In het
begin had ze spijt van deze keuze, maar ze
heeft de studie afgerond met een master
in auteursrechten. Met deze master kreeg
ze te maken met uitvinders, kunstenaars
en andere creatievelingen. Dit sprak haar
aan. Tijdens haar opleiding werd ze door
vrienden en kennissen zo nu en dan om juridisch advies gevraagd. Ze richtte het juridische adviesbedrijf Mr. Kunst op, waarvan
ze veel geleerd heeft. Het ondernemen, het
maken van een logo, het opzetten van een
website et cetera vond ze stiekem net zo
interessant als de inhoud van het juridische
werk.
Tijdens drukke studieperiodes was Marlous
veel aan het tekenen. Dit was voor haar een
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Bankhangen

uitlaatklep. Haar hele kamer en muren lagen
en hingen vol met tekeningen. Een vriendin
vroeg zich af waarom ze er niks mee deed.
Dit zette haar aan het denken. Niet veel later
nam de eigenaresse van Mood conceptstore
Nijmegen contact met haar op, met de vraag
of ze haar kaarten wilde verkopen in hun winkel. Dit was een grote eer voor Marlous. Om
dit te kunnen doen moest haar werk gedigitaliseerd worden. Ze ging hiermee aan de slag,
schakelde wat hulpbronnen in en niet veel later
lagen haar kaarten in de winkel. Daarna volgden meer winkels in Nederland die haar werk
wilden verkopen. Alles wat hierbij kwam kijken
kostte veel tijd en energie. Om deze reden is ze
de verkoop aan het afbouwen. Ze houdt zich
op dit moment liever bezig met het maken van
nieuwe werken en het leren van nieuwe technieken. Ze is zich nu aan het verdiepen in de
techniek van het zeefdrukken. Momenteel zijn
er nog twee winkels in Leiden en Rotterdam
waar haar werk te koop is. In Nijmegen is haar
werk te zien in de koffiezaak Bairro Alto. Ze
heeft hier naast de huisstijl een muurschildering gemaakt.

BADPAK TUSSEN DE BILLEN

Ze tekent vooral zoals ze het zelf noemt ‘ogenschijnlijk onbelangrijke momenten’: het drinken
van een kopje koffie, thuis met haar hond op
de bank, de planten water geven en het dragen
van een badpak naar het strand. Afgelopen zo-

mer trok ze een badpak aan naar het strand.
Deze kroop steeds tussen haar billen, genânt!
Ongemakkelijk lachend haalde ze het badpak
steeds tussen haar billen uit. Van dit moment
heeft ze een illustratie gemaakt. Hier kreeg ze
op een makersmarkt, waar ze haar werk liet
zien, veel enthousiaste reacties op ‘Het maakt
niet uit hoe oud je bent, veel vrouwen herkennen zich hierin.’ Ze vindt het leuk om te zien
wat een tekening met iemand kan doen. Naast
de dagelijkse momenten zijn vrouwen inspirerend voor haar. Ze tekent graag vrouwen.
Ze maakt een combinatie van de krachtige
en kwetsbare kant van de vrouw. Ze vindt het
mooi om te zien dat deze twee naast elkaar
kunnen bestaan. Dat wil ze ook meegeven.

CREATIEF ATELIER

Een droom van Marlous is een werkplaats/
atelier waar verschillende creatieve mensen samenwerken. Zodat mensen elkaar kunnen inspireren en gebruik kunnen maken van elkaars
kwaliteiten. Marlous wil graag een kinderboek
illustreren. Daarvoor is ze op zoek naar iemand
met een goed (liefst feministisch) kinderverhaal.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk
van Marlous? Je kunt haar volgen op haar Instagram account: marlous.roelofs.
Tekst: Rosa Mulder

Foto: Gerie Sandmann

Badpak
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Kronenburgerpark

Pauwlien en haar jong
Zij staarde naar de Waal. ‘Mooi hè?’ Toen
leunde ze haar bovenlijf uit ’t raampje en
keek naar Nijmegen, dat daar lag op de
heuvels aan de rivier, zoo on-Hollansch, zwak
romantisch, huizen boven huizen en boomen
boven boomen, en zong tegen den wind en ‘t
gerammel van den trein over de brug.
6

Citaat uit Dichtertje ( 1917), waarin Nescio
een van zijn vele bezoeken aan Nijmegen
beschrijft, Nijmegen zijn literair Utopia.
Toen ik, al jaren schrijver van deze kroniek,
de foto van Pauwlien, ons pauwenvrouwtje
met haar jong, zag, beving mij ook een ‘zwak

romantisch’ gevoel. En meende ik dat ik een
keer een pietsje van mezelf mocht laten zien.
Hoe mooi kan het leven zijn.
En voor deze keer wil ik zeggen, wandel niet
alleen door het schone Kronenburgerpark,
maar staar een keer over de Waal vanaf
halverwege de Snelbinder, waar het citaat van
Nescio zich bevindt.
Een mooie zomer wens ik u toe.
Tekst: Joke van Onna

Foto: Birgit Armsdorfer

Opgebroken Hezelstraat gezien vanaf De Gelderlander

Hezelstraat gezien vanaf het voormalige gebouw van De Gelderlander

OUDSTE WINKELSTRAAT VAN NEDERLAND MET NIEUW ELAN
Wist u dat?

Wie naar boven kijkt naar de gevel van
Stikke Hezelstraat 2-4 ziet vijf stadswapens boven de winkelpui. Waarom staan
die daar? Aan Lange Hezelstraat nummer
4 siert een grote houten kop met open mond
de gevel. Wat is de betekenis hiervan? Waar
komt de naam Stottergevel toch vandaan?
Het is bijna niet meer voor te stellen dat op
nummer 75 de vroegere winkel van Sengers
was. Herkent u ’t nog? Bent u weleens in
de kelder geweest van het pand op nummer
39? De historie van de oudste winkelstraat
van Nederland en omgeving is ongekend
rijk. Er is zoveel te zien en te vertellen.

Rijk verleden wordt toegankelijk

Daarom hebben de ondernemers(vereniging),
’t Gilde en de gemeente Nijmegen de handen
ineengeslagen om de rijke historie toegankelijk en zichtbaar te maken voor het publiek.
In een tijd waarin mensen niet alleen naar de
stad gaan om spullen te kopen, maar vooral

Hotel en stalhouderij de Beurs

om er even lekker uit te zijn, is het belangrijk
om je als winkelgebied te onderscheiden. Met
de vele verhalen en bijzondere plekken biedt
het Hezelstraatkwartier (Stikke en Lange Hezelstraat en de stegen en straten in de directe
omgeving) alle gelegenheid om door het gebied te slenteren, te genieten op een terrasje en
tegelijkertijd het verleden te ervaren. En niet
te vergeten om bij één van de vele bijzondere
zaken binnen te lopen waar de eigenaar vaak
nog zelf in de zaak staat. Er is genoeg te doen
en te zien om met gemak een hele dag te vullen.

Alle verhalen en bijzondere plekken
in een handzaam boekje

Onder begeleiding van Adviesbureau Seinpost
en Deel 2 ontwerpers is via een aantal werksessies met een kopgroep van ondernemers,
vastgoedeigenaren en ambtenaren het Hezelstraatkwartierpakket ontwikkeld. Het bestaat
uit een handzaam boekje waarin de verhalen
van een aantal zogenaamde ‘hotspots’ in het
gebied zijn uitgewerkt. Van een toelichting op
de historie van een gevel, de architectuurstijl,
de aanwezigheid van een kelder tot verhalen
over de plek en de straat. Muren uit 1300,
Romeinse overblijfselen, de rijkdom van de
brouwers in de zeventiende eeuw, anekdotes
uit een meer recent verleden; verschillende
thema’s en tijdsvakken komen aan bod. Het

boekje nodigt de bezoeker uit het verhaal van
het gebied te ontdekken. Speciale stickers in
de etalages wijzen de bezoeker de weg. Hier
is meer te zien en ervaren! In de panden is op
panelen verdere toelichting te vinden over het
verhaal van de ‘hotspot’. Er is zelfs een speciale tas waarop het bijpassend logo voor het
Hezelstraatkwartier prijkt.

Broodje historie

De animo onder ondernemers om mee te werken aan het concept was boven verwachting
groot. Zij zien ook het (economische) belang
van cultuurhistorie en zijn bovenal trots op
hun eigen straat. Het vuurtje om nog meer met
het DNA van het gebied te doen, is aangewakkerd. Een speciaal bij de historie van het gebied passend broodje wordt binnen afzienbare
tijd gepresenteerd. Binnenkort verschijnt er in
de binnentuin van ‘t Oude Weeshuis zelfs een
heuse maquette van de Benedenstad en het gebied uit 1932. Het Gilde Nijmegen heeft een
aantal persoonlijke verhalen en anekdotes van
oud-ondernemers en bewoners verzameld.
Een deel daarvan is al in dit blad verschenen.
Tijdens de rondleidingen die ’t Gilde verzorgt
komen de soms smeuïge details ook uitgebreid
aan bod zodat het verleden echt tot leven komt.
Tekst: John Bardoel
Foto’s: John Bardoel en Regionaal Archief Nijmegen

Café de Beurs
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Foto 1. Pand Smits-van Heumen met magazijnen, aanbouwen, kelders ver de Papengas in

Foto 2. Antoinette en Tom Smits voor de
ingang van de kelders

Foto 3. De kelders als schuilplaats in WOII

DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (3)
Hezelstraat 50-52, Antoinette en Tom Smits
Een middagje lekker spelen met je vriendjes en
vriendinnetjes, daarvoor ga je in 2019 als kind uit
de Hezelstraat naar een speeltuin of een attractiepark buiten het centrum. Naar de Leemkuil of naar
Tivoli. Kinderen die midden twintigste eeuw in
de Hezelstraat opgroeiden vonden hun speelgenot
op straat, maar ook in huis. Zeker als je ouderlijk
huis zich bevond op nummer 50-52. Zolders die
zich uitstrekten vanaf de Lange Hezelstraat naar
de aangebouwde panden aan de achterzijde, ver de
Papengas in (foto 1). Zolders op diverse niveaus,
waarvoor trappen en ‘bruggetjes’ genomen moesten worden. Zo was het ook met de uitgebreide
kelders gesteld. Logisch dat de zeven kinderen van
de familie Smits-van Heumen zich daar kostelijk vermaakten met hun vriendjes uit de straat:
Gerard, Ben, Nol (overleden in 2015), Antoinette,
Marlies, Mieke en Tom.

Antoinette Smits: ‘Wij hadden zo veel kelders en
zo veel zolders. Ik heb het zitten uitrekenen. We
hadden zes slaapkamers. Er was eerst de huiskamer. Dan had je twee meisjeskamers en drie
jongenskamers. Daar sliepen we met z’n drieën.
Een ouderslaapkamer, een keuken en een badkamer. Een magazijn, een trap naar boven voor het
archief. En dan kon je via het dak naar de andere
kant. Dan kwam je bij het beeldenkamertje. Daar
stonden alle beelden van Jozef en Maria, bestemd
voor de winkel. En op de grote zolder, waar de
was hing, sliepen de hulpen. De pakhuizen aan de
Papengas hadden ook zolders.’

Antoinette en Tom Smits zijn dit keer de mensen
die enthousiast hebben gereageerd op onze oproep
in de krant om wat te vertellen over het huis in
de Lange Hezelstraat waar ze zijn opgegroeid
(foto2). Tom is geboren in 1944 aan de Bredestraat
in Hees, Antoinette in 1939. De familie kwam in
1946 in de Hezelstraat wonen, nadat ze met opa
van locatie hebben geruild. Opa had een winkel in
huishoudelijke artikelen: Smits-van Heumen. Een
granaat op de woning Bredestraat 20 in oktober
1944 was de directe oorzaak van de gedwongen
evacuatie.
Over de oorlog gesproken: dat we Ton aanspreken
met Tom is een direct gevolg van de oorlogsjaren.

Tom Smits: ‘Als er kinderen waren om te spelen,
dan zat de ene helft op de zolders van de Lange
Hezelstraat en de andere helft aan de kant van de
Papengas.’

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
ondernemers 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 Hezelstraat leverde een onverwachte
hoeveelheid reacties op. Sindsdien nodigen de twee gidsen wekelijks één van de mensen die gereageerd hebben
uit om een bezoek te brengen aan hun geboortehuis en de
omgeving waar ze zijn opgegroeid. Het doel om op deze
manier verhalen en beelden te verzamelen, levert verrassende resultaten op.
Ed Nieuwenhuis (links) en
Thed vanden Berg
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Dit keer Antoinette en Tom Smits van Hezelstraat 20-52

Foto 4. 1897, het winkeltje in religieuze
artikelen van Anna van Heumen

Foto 5. De eerste winkel van
Smits-van Heumen

Tom: ‘Canadezen vonden onderdak bij de familie
en noemden mij, de als Antonius geboren Tonnie, al gauw little Tommy. Dat konden ze beter
uitspreken.’
Verder hebben de kelders van het pand in de
oorlogsjaren dienst gedaan als schuiladres voor
de jongste van de vorige generatie, oom Wim. Hij
werd gezocht door de Duitsers omdat hij de leeftijd had om arbeid in Duitsland te gaan vervullen.
Niet alleen als speelplaats deden de vele zolders
dus dienst, ook als schuilplaats waren ze geschikt.
(foto 3).

Het Smits-van Heumenimperium

We praten over Lange Hezelstraat 50-52. Een opvallend pand vanwege zijn van buitenaf toegankelijke kelders en de vele bijzondere archeologische
vondsten en publicaties uit een rijk verleden.
In 1906 verhuisde Anna van Heumen vanaf een
winkel aan de overkant op de hoek HezelstraatPijkestraat naar 50-52. Vanaf 1897 had ze in haar
eerste winkeltje religieuze en huishoudelijke artikelen verkocht (foto 4). In de nieuwe grote winkel
van Gerard Smits en Anna van Heumen werd van
alles verkocht wat gangbaar was: haarden, kachels,

Foto 7. Kadastraal kaartje van pand 50-52
Foto 6. Via een ‘bruggetje’ van het ene plat
naar het andere

ijzerwaren, potten, pannen, porselein, tafelzilver,
bezems, speelgoed et cetera (foto 5).
De eerste winkel droeg ook de naam Smits-van
Heumen. De pui had dezelfde breedte als nu, met
een diepe etalage, met een heel mooie loodconstructie in de vorm van de Waalbrug. Vervolgens
hebben nog drie puien de winkel van de familie
gesierd voordat er in 1988 een einde kwam aan het
Smits-van Heumenimperium (foto 5a).
Antoinette: ‘De buurman was Driessen (nummer
54). Zij verkochten dezelfde artikelen die bij ons
te koop waren. Maar dat was geen enkel probleem.
Ze waren geen concurrenten. Sterker, als ze bij
Smits-van Heumen iets misten, dan liepen ze gauw
achterom naar Driessen om het gevraagde daar te

gaan halen. Het omgekeerde gebeurde ook.’
Tom: ‘Sterker, pa haalde ooit vier Sola-messen uit
de la van het eigen dressoir in de woonkamer om
de klant tevreden te stellen, tot grote ergernis van
ma.’
Antoinette: ‘Pa was een “oecumenische winkelier”. Als overtuigd katholiek verkocht hij dag
en nacht aan schippers en aan het protestantse
weeshuis. Na sluitingstijd was er altijd nog het
achterom via het pakhuis aan de Papengas 5.’
In 1947 deed Gerard Smits de winkel over aan zijn
zoon Nol sr. In 1971 was Nol jr. al betrokken bij
de zaak van zijn vader. Hij liet de winkel verbouwen door de bekende Nijmeegse architect Ock-

Oudste winkelstraat
van Nederland

Foto 5a. Het interieur van de eerste winkel

Om de slogan oudste winkelstraat van
Nederland kracht bij te zetten heeft de
gemeente Nijmegen samen met een
kopgroep met ondernemers, de ondernemersvereniging 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 8. De achterom in de Papengas
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Foto 10. Willem Alfrink van de Stichting
Oude Stad

reed in 1948 nog door de straat, richting Beek
en Hees. Zittend onder de droogkap bij kapper
Plamont hoorde zij dat er een kind onder de tram
was gekomen. Mieke, de jongste zus van Tom en
Antoinette, was het slachtoffer. Gelukkig bleef
het bij een zware hersenschudding. Dankzij een
houten schot, dat bij een noodstop voor de wielen
valt, kwam Mieke er nog goed vanaf.
Foto 9. Hangend uit dit raampje, hield
mevrouw Schrievers de kinderen in de gaten

huyssen en werd tevens eigenaar van het gehele
pand. Zijn ouders konden er blijven wonen. Het
werd de eerste Blokkervestiging in de Hezelstraat,
tot groot verdriet van Nol sr. De Blokkerzaak
verhuisde in 1979 naar de Broerstraat en het pand
in de Hezelstraat kwam leeg te staan. Met dien
verstande dat zijn moeder, inmiddels weduwe van
Nol Smits sr., er nog woonde.
Tom: ‘Met haar man Nol sr. was er de afspraak gemaakt dat ze hier mocht blijven wonen tot aan haar
dood. Dat was een belofte aan haar. Ze woonde er
gratis. In een bejaardenhuis zou het alleen maar
geld kosten.’
Antoinette: ‘En ze woonde er met plezier. Ze
verbleef veel op één van de vele platjes op het dak.
Wij konden via een “bruggetje” van het lage plat
naar het hoge (foto 6). Het grensde aan haar slaapkamer. De was werd er opgehangen. Ze woonde
daar naar volle tevredenheid.’
De buurt, met name Hilde de overbuurvrouw, deed
er alles aan om het haar naar de zin te maken.
Antoinette: ‘Tot aan haar dood in 1988 heeft zij
kunnen genieten van haar oude dag, in harmonie
met haar kinderen.’
Eén jaar was het pand eigendom van de firma
Lampe, alvorens het in handen kwam van Willem
Alfrink. ‘En daar moeten we Willem nog steeds
dankbaar voor zijn’, aldus Tom. ‘Niet alleen om
wat hij voor mijn moeder en voor ons als familie
heeft gedaan, maar ook hoe hij het hart op de
goede plek had voor de Oude Stad.’
Hoe fijn het ook wonen was voor moeder Smits
in de Lange Hezelstraat, in 1948 maakte zij ook
de keerzijde van deze mooie straat mee. De tram
10

46-48-50-52

Als u in de Lange Hezelstraat stilstaat bij het voormalige pand van de familie Smits-van Heumen,
is de nummering van de eerste twee panden vanaf
de Papengas opmerkelijk. Alhoewel, op meerdere
plaatsen in de Lange Hezelstraat zijn er aanpassingen gedaan om ieder pand een nummer te kunnen
geven (foto7). Het hoekpand Papengas-Lange
Hezelstraat, waar ooit groenteboer Gerrits zat,
heeft de nummers 46 en 48. Nummer 46 behorend
bij de winkel, nummer 48 bij de deur naar de
bovenverdieping. Dezelfde verdeling was er bij het
pand van de familie Smits-van Heumen. Nummer
50 bij de winkel, nummer 52 bij de deur naar de
bovenverdieping.
Tom: ‘Pa was gek op mooie, ronde getallen, dus
werd het Lange Hezelstraat nummer 50.’
Nummer 52 is inmiddels ook verdwenen door
de al eerder genoemde verbouwingen van de
voorgevels. Tom: ‘Nadat opa Smits de deur naar
boven tijdens een verbouwing had laten vervallen, moesten we door de winkel naar boven toe.’
Nu komen de bewoners van de bovenetage via
Papengas nummer 1- 3 boven. De Papengas inlopend, zien we aan de linkerkant, achter het pand
van toentertijd groenteboer Gerrits, de verdere
voortzetting van het pand van de familie Smitsvan Heumen. Links het gangetje, de achterom
van buurman Schrievers op nummer 48 (foto 8).
De aanblik van deze entree aan de Papengas, nu
afgesloten met een deur, roept bij Antoinette en
Tom de nodige herinneringen op. Bijvoorbeeld van
mevrouw Schrievers die, hangend uit de entresol,
de spelende kinderen in de gaten hield en toesprak
(foto 9).
Antoinette: ‘In dit gangetje kwam je binnen. Hier
stond alles, hier stonden de bakfietsen. Naast het

Foto 11. Kaarsennissen
Foto van Antoinette Smits

gangetje op nummer 5 zat Van de Heuvel, de
schoenmaker. Dit was ook de bovenwoning van
Rooie Mieke. Daarnaast woonden Agnes en Piet.
Piet, die elke zaterdag de auto’s van de familie
Smits-van Heumen waste. Piet hield ook van een
borrel. Waar nu de Prince zit (andere hoek) was
toen café Broekman. “Zatte Piet” kwam daar ook
graag en was voor ons een bezienswaardigheid.’
Veel van de magazijnen aan de Papengas zijn bij
de familie Smits terechtgekomen. Het pand van de
familie eindigt daar, waar de nieuwbouw begint
(foto7). Boven één van die magazijnen Papengas
7, op één van de vele zolders, werd omstreeks
1948 door Riny Borgers de vermaarde meisjesclub
de Bijtjes opgericht. Zij was de eerste leidster
van de club, bijgestaan door Diesje Holla en Elly
Hulskorte.

De winkel die steeds kleiner werd

Als er weer eens een verbouwing plaatsvond,
kwam de nieuwe betimmering over de oude heen.
Na diverse verbouwingen was de winkel alweer
een stukje kleiner geworden. Je zou ook kunnen
zeggen dat vader Smits de geschiedenis van het
pand heel goed beschermde. De kinderen kregen
dus niet veel mee van al dat kostbaars dat verborgen gehouden werd. Geen idee dat ze woonden in
een stadskasteel (gebouwd rond 1280), 15 meter
hoog en het oudste huis dat in Nijmegen is gevonden. De kelders stammen uit die tijd.
Antoinette herinnert zich vooral de afgetimmerde
ruimtes en het gebruik van de winkel als rolschaatsbaan en tafeltennisplek. Tom moest nog wel
eens de kelder in om kolen te scheppen. Gespeeld
werd er nauwelijks.
Tom: ‘Voor mijn gevoel was dat altijd bijzonder,
dat luikje in de kelder waar je in kon. Als kind
durfde ik dat niet. Het was een spannende kelder,
meer niet.’
Antoinette: ‘In de kelders kwamen we niet veel.
Het was er vochtig. Er stonden huurgoederen voor
de winkel opgeslagen.’
In de kelders stonden vooral de voorraden voor de
winkel en stond het huurgoed dat door de oudere
kinderen regelmatig moest worden geteld en
afgewassen.

William Nijland
Foto 14. De oude kelder. Foto van Rob Mols

fen’, schrijft oud-stadsarcheoloog J. Thijssen.
Wat tijdens de onderzoekingen in de kelders ook
tevoorschijn kwam waren wat tafeltennisballetjes.
Niet uit de Middeleeuwen, maar uit de tijd dat de
kinderen Smits tafeltennisten in het pand.

Foto 12. Gootsteenwand
Foto van Antoinette Smits

Foto 13. Gootsteenwand
Foto van Antoinette Smits

Als ik bij het afscheid nemen Antoinette en Tom
bedank voor hun enthousiaste medewerken, merkt
Tom op: ‘Ik heb nog wel eens gedacht. Ik ga hier
lekker met m’n drie zussen weer wonen. Kunnen
we elkaar helpen, hier terug op het oude nest.’
En Antoinette: ‘Graag gedaan, maar je merkt wel
dat hier nog steeds ons hart ligt, hè?’
Ik kan dat alleen maar beamen, gezien de enorme
aanlevering van informatie, foto’s, verslagen en
familiegegevens door broer en zus Smits (foto15).
Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: familiearchief Antoinette en Tom Smits, Edwin
Stoffer in de Bru’ 9 december 1998, kadastrale kaart uit
digitaal bouwarchief gemeente Nijmegen, Rob Mols en
Ed Nieuwenhuis

Geschiedenis

Toen in de jaren 90 Willem Alfrink, inmiddels
de nieuwe eigenaar van het pand 50-52, kelders
aantrof van middeleeuwse oorsprong, heeft hij
het balletje aan het rollen gebracht en de panden
verder onderzocht (foto10).
Want een pand met plusminus dertien ondergrondse ruimten, met vier waterputten uit de Middeleeuwen, met zeven beerputten, met verschillende
archeologische bodemvondsten, met nisjes uit een
Romeins crematiegraf en resten van een Romeinse
kistbegraving, verdient het om onder de aandacht
gebracht te worden (foto’s 11, 12, 13, 14). Dat was
het idee van de heer Alfrink. De Stichting Oude
Stad was geboren.
De ruim honderd ondergrondse gewelven in de
Hezelstraat met elkaar verbinden, dat was ook een
vurige wens van Alfrink. De Hezelstraat, het tracé
van een oude Romeinse hoofdweg, in gebruik van
de eerste tot de vierde eeuw, waarlangs honderden
Romeinse begravingen hebben plaatsgevonden.
‘Onder pand 50-52, aan de noordkant van de
straat, werden nooit eerder begravingen aangetrof-

Foto 15. Antoinette en Tom Smits in Papengas

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

De digitale veegactie van
Nijmegen-Centrum:
start nu, oogst later
De vakantie staat voor de deur en, als
u er niet bent, de inbreker. Ik zeg het
maar zodat ik uw gemoedsrust verstoor.
De woninginbraakcijfers dalen, maar in
de zomer zien we een vrij stabiel beeld
van zomercriminaliteit. Deuren en ramen
staan open, de telefoon ligt op een
(terras)tafeltje, de fiets staat nog voor de
deur, het inruimen van de boodschappen
gaat voor het op slot zetten van de fiets.
Niets menselijks is ons vreemd.
We weten dat in het centrum van een
stad meer ongenode gasten komen
dan in de gemiddelde woonwijk. We
hebben samen met u, de bewoners,
gemeente, maar ook de bezoekers en
ondernemers in het centrum daar beter
zicht op gekregen. Criminaliteit daalt. In
het centrum zijn her en der WhatsAppgroepen en Facebookpagina’s. Soms met
bewoners en ondernemers samen. Hebt
u nog geen groepje? Begin er een!
Veel bewoners en bedrijven plaatsen
camera’s, onze extra oren en ogen. Het
mooie ervan is dat het betaalbaar is. Uw
eigen stoepje filmen, niks mis mee. Niet
gluren bij de buren… Check www.politie.
nl en zoek op camera in beeld. Doen!
Ook achteraf levert dit arrestaties op
van inbrekers, winkeldieven, overvallers,
overlastplegers, dealers.
Een plaatje zegt soms meer dan een
praatje. Hulp nodig? U weet mij te vinden,
want u leest dit. Soms, heel soms plaatst
een boze bestolen aangever een film
of foto van een steler zonder met de
politie overlegd te hebben. Heel vaak
kennen wij die gasten. In zo’n geval is het
jammer. Ergernis kwijt, maar strafkorting
verzekerd. Komen ze er toch nog goed
vanaf.
Maak ons centrum schoon en begin een
digitale veegactie.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl.
Twitter: @wijkagt_william
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INTERACTIEVE
FIETSTOCHTEN
Gezellig met elkaar langs de grachten van
Amsterdam of door de straten van Nijmegen fietsen? Lijkt het u wat om op een leuke,
ontspannende manier anderen te ontmoeten, herinneringen te delen en actief aan uw
gezondheid te werken? Dat kan allemaal in
Wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis. Kom kennismaken met het interactief fietsen!
Tot en met september 2019 kunt u tijdens de
openingstijden van het wijkcentrum ’t Oude
Weeshuis gratis gebruik maken van het interactief fietsen. Op een makkelijk te bedienen
hometrainer fietst u zelfstandig op uw eigen
tempo door de stad van uw keuze. Stap naar
binnen, neem plaats op de hometrainer en
starten maar!
Wat wijkbewoners ervan vinden
‘Ik heb met een meneer gefietst die in
veel steden heeft gewoond en nu weer in
Nijmegen woont.
‘Hij wilde door Rotterdam fietsen. Had hij
jaren gewoond en gewerkt. We fietsten
samen door de stad en dat riep veel herinneringen op, we fietsten door de straat
waar hij gewoond had. Hij zag de grote
hijskraan die bij de bouw van de metro
stond. We reden langs de winkels waar hij
zijn boodschappen deed en herkende de
sigarenwinkel waar hij altijd zijn sigaren
ging kopen.’
‘Één mevrouw wilde de rondvaart door de
grachten doen, zij had daar in haar jeugd
als vertaalster op de boten meegevaren
en vertelde over die tijd en herkende vele
gebouwen.’
‘Een begeleider had een bezoeker van
Gezellig Nijmegen meegenomen. We
fietsten samen door Nijmegen. Dat vond
hij erg leuk.’
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Laat het brein niet indutten:
beweeg slim!
Met de vergrijzing is er een forse toename van het aantal mensen met dementie. Dit heeft een enorme impact op de
gezondheidszorg. Momenteel hebben
in Nederland ruim 260 duizend mensen dementie. Er wordt verwacht dat dit
aantal explosief zal stijgen naar meer dan
een half miljoen in 2040. Voor dementie
bestaat geen behandeling. Er is daarom
veel behoefte aan niet-medicamenteuze
interventies om cognitieve achteruitgang
tegen te gaan, waarbij fysieke activiteit een mogelijkheid is. Verschillende
studies bij gezonde ouderen tonen aan
dat beweging geheugenachteruitgang
tegen kan gaan. Echter, onderzoeken zijn
schaars en tonen tegenstrijdige resultaten. De gegevens lijken erop te wijzen dat
een combinatie van bewegen samen met
geheugentraining effectiever is dan enkel
beweging. Bij het interactieve fietsen
worden de deelnemers dan ook uitgedaagd tijdens de interactieve fietstocht
zelf beslissingen te maken. Ook hopen de
GGD Gelderland-Zuid en de gemeente
Nijmegen/Sportontwikkeling dat hierdoor de sociale contacten onder ouderen
worden vergroot.
Het Radboudumc doet onderzoek naar
de invloed van bewegen op het vertragen
van dementie.

Liever de eerste keer onder begeleiding?
Iedere dinsdag is van 13.30 tot 14.30 uur (behalve in de schoolvakantie) een sportdocent
aanwezig om geïnteresseerden kennis te laten
maken met het interactief fietsen.
U hoeft hier geen afspraak voor te maken.
Kunt u dan niet?
Maak dan rechtstreeks een afspraak met sportdocente Gerda Peters: 06 25 74 32 92,
g1.peters@nijmegen.nl of Woudy Loen:
06 46 40 64 70, w.loen@nijmegen.nl.

Tekst: Jack Fila

Foto’s: Gerie Sandmann

Cursus ‘eerste hulp bij
psychische problemen’

EINDELIJK!
Een spreekwoordelijke zucht van verlichting
ging door heel de stad. Het lelijkste pand van
Nijmegen is gesloopt: het vroegere Luxortheater op de hoek van Bloemerstraat en Doddendaal. Op deze plek komt nieuwbouw van 9
verdiepingen. Daarin 145 appartementen voor
starters en 30 appartementen voor ouderen die
zorg nodig hebben. De bouwkosten bedragen
ongeveer 15 miljoen euro. Projectontwikkelaar Ton Hendriks ontvangt een bijdrage van 7
ton van de gemeente Nijmegen voor de zorgappartementen. Dat is 23 duizend euro per woning. De gemeente laat weten dit alleen hier te
doen, niet elders in de stad...
Tekst: René van Berlo Foto’s 2019: Gerie Sandmann
Foto 1955: J.G.J. van Lith, Regionaal Archief Nijmegen

Een goed gesprek
Vanaf september organiseren Indigo, Bindkracht10
en de gemeente Nijmegen de cursus ‘eerste hulp
bij psychische problemen’. Het is een soort EHBOcursus, maar dan voor eerste hulp aan mensen
met psychische problemen. De cursus is gratis en
bestaat uit vier bijeenkomsten.

Voor wie?

Iedereen kan aan de cursus meedoen. We zoeken
vooral burgers, inwoners en vrijwilligers in de wijk
die op een of andere manier te maken hebben
met mensen met psychische problemen; burgers
die zich willen inzetten voor een leefbare wijk,
onder andere praatje maken met…, niet met lege
handen komen staan, weten welke instantie je kunt
benaderen. Al dit soort vragen worden in de training
behandeld.
Na het volgen van de cursus wordt er een
vrijwilligers-netwerk opgezet dat wordt aangestuurd
door de maatschappelijke organisatie Bindkracht10
(voorheen Tandem).

Wat leert u?

U leert over psychische aandoeningen en hoe u
‘moeilijke’ situaties beter kunt inschatten. U leert
hoe u mensen in psychische nood kunt helpen. U
krijgt meer inzicht. Daarnaast geven we informatie
over psychische problemen zoals depressie, angst,
drugsgebruik en psychose.

Wanneer?

De gratis cursus wordt gegeven in het wijkcentrum
’t Oude Weeshuis op woensdag van 9.30 tot 12.30
uur op 11 en 25 september, en 9 en 23 oktober.

Certificaat

Als u alle vier bijeenkomsten heeft gevolgd, ontvangt u na afloop van de training een certificaat en
wordt u officieel geregistreerd als First responder.
Meer informatie en aanmelden :
Indigo Gelderland, afdeling Preventie: (026) 312 44
83, info@indigogelderland.nl.

Carolus- en Luxortheater in september 1955

Aanmelden via maarten.bevers@bindkracht10.nl
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Burchtstraat met op de achtergrond de Grote Markt

Café

De trouwe medewerkers
Je staat er niet zo gauw bij stil maar het Nijmeegse centrum kent
(zeer) vele winkels. Al die mooie straten van oost naar west en
van zuid tot aan de Waalkade. Ze vormen een decor in het grote
toneelstuk dat de stad toch eigenlijk is. Met winkels en zaken die
komen en ook incidenteel weer weggaan. De laatste jaren is de
balans daarvan zeer positief. Een groot en gevarieerd aanbod.
Voor elck wat wils. Ik wil de lezer wijzen op de dingen die nodig
zijn om een winkel succesvol te maken. Eigenlijk wordt daar
zelden bij stilgestaan. Uiteraard u als koper van een artikel. Wie
zou zonder u kunnen? En dan is er nog de ligging van de winkel.
Vroeger vaak op de hoek van de straat, zeker voor de dagelijkse
inkopen.
Uiteindelijk betekent het woord winkel (hoek)huis. De lopende
marskramer lang geleden bezocht z’n klanten onderweg. Hij streek
daarna neer in een vast pand. Die winkel, vaak aan een kruispunt
gelegen, trekt meer mensen aan dan langs een uitgestrekte straat,
zo was de gedachte.
Wilde je echt een band opbouwen met je klanten - lees vertrouwen
opbouwen - dan was je vooral het vaste gezicht van de winkel.
Ieder kent de voorbeelden: de slager, de bakker, de kruidenier.
Het geldt ook voor veel Nijmeegse marktkooplieden. Wie kent
niet de koningin van Kelfkensbosch? Jarenlang verkocht zij haar
groenten en fruit op die markt. En er zijn nog andere voorbeelden
van echtparen die dertig of meer jaren hun fournituren aan de man
brachten en brengen.
Ook het warenhuis op de Grote Markt van de Hollandse
Eenheidsprijzen Maatschapij (Hema) telt enkele medewerkers die
al ruim 35 jaar daar de schouders onder zetten. En dan recentelijk
nog de krantenkioskwinkel in de Bisschop Hamerstraat die na
vele decennia overigens de deuren heeft gesloten. Zij vormen de
medewerkers op de achtergrond die daarom niet minder belangrijk
zijn. Zij werken zoals dat heet achter de schermen en zorgen
ervoor dat Nijmegen Nijmegen blijft en het toneelstuk elke dag
een happy ending krijgt. Geen winkel zonder de mensen die erbij
horen.
Binnenkort gaan weer diverse medewerkers met pensioen, vaak
vaklieden. Wie kent bijvoorbeeld nog een écht vakbekwaam
opticiën? Zij hebben allen hun sporen verdiend en worden
langzaam opgevolgd door een jongere generatie. Hun rust is
welverdiend. Hun aanwezigheid wordt echter gemist. Zij waren
ons vertrouwen al die jaren meer dan waard!
Vincent Beijk
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Foto: Collectie Vincent Beijk

Het Prismawoordenboek Nederlands (1984) omschrijft ‘bruine’ kroegen zoals wij die kennen met: café o [’s] koffiehuis. Café, met of
zonder streepje, is in meerdere talen het woord voor koffie. Het bruine
drankje zelf is in verschillende varianten te drinken. Het Duitse Kaffee
en het Engelse coffee spreken voor zich. Geen woord echter over coffeeshops zo’n vijfendertig jaar geleden. Ook niet-commerciële cafés
waren in het hippietijdperk nog geen begrip. Men gebruikte toen het
woordje boetiek voor of achter allerhande negotie.

Interieur

Er zit wel degelijk rek in het fenomeen koffiehuis qua invulling. Zo
heb je oogcafés, politieke en aardbevingscafés (Groningen) en als vanouds het café chantant of een oerhollandse stamkroeg. Het voert te ver
om alle etablissementen te belichten, dus kiezen we voor de cafés die
knipogen naar dieren. Echt waar, er zijn in de wereld cavia-, duiven-,
konijnen-, honden- en kattenkroegen. De laatste diersoort spant de
kroon. In Nederland groeien ze als paddenstoelen en de stad Groningen projecteert zich ook hier op nummer één.

Stand in het land

Niet alleen scoort Groningen met twee kattenkoffiehuizen (Poeslief
en Op en Kop), maar ook met Kwispel, dat wedijvert om de titel
eerste hondencafé van Nederland met een dito koffiekroeg in Rotterdam (Westerkaatje). In de grootste havenstad van Europa – dat staat
wel als een meerpaal boven
water – kun je zonder meer
gezellig toeven in kattencafé
Pebbles/Kitty. Opvallend veel
toeristen weten dit knusse
kattenkoffiewinkeltje te vinden. Bezoekers wordt zelfs
verzocht te reserveren. Kattencafés hanteren huisregels,
voor de hygiëne en rust van
de beestjes zelf. Verder kriskras kijkend naar kattencafés
in Nederland: Amsterdam/
Kopjes, Den Haag/Ditjes en
Katjes, Alkmaar/Digibeet,
Goes/Kat en Schotel, Amersfoort/Coco Cats & Coffee.

Den Bosch doet een duit in het zakje, waarin
zich hopelijk geen kat bevindt, met het kattenparadijs Mispoes. Terwijl Hengelo (O)
poëtisch rijmt op Katcadeau. Eindigen we de
lijst aan kattencafés in onze eigen stad: Nijmegen/Balthazar.

Balthazar

Kattencafé Balthazar vind je aan de Van Welderenstraat 46. Daar ontmoet je de poezen
Coco en Wolfje, respectievelijk een sphynx
en een hybride sphynx (zonder haartjes),
naast half ragdoll/half Britse korthaar Ollie,
ook een meisje. De Europese korthaar-tweeling Kiwi en Moes vertegenwoordigen de altijd aantrekkelijke roodharige poezenbeesten.
Het zíjn ook vrouwtjes en dat is opmerkelijk
want de meeste rode katten zijn echte kerels,
katers. Zoals Tom, ook een Europese korthaar
en de oudste van het kattenvolk in café Balthazar. Hoe die zich gedraagt als de baas in
huis ... letterlijk vanuit de hoogte. Kattencafé

Balthazar heeft het goed voor elkaar. De dieren spelen er de hoofdrol, de cafégast wordt
getolereerd, maar warm ontvangen door hún
soortgenoten. Je krijgt ook zeker de kans om
met de poezenbeesten te spelen; zij geven
wel aan of ze het leuk vinden of niet. Bevalt
de aandacht poezen of kater niet, dan hebben
ze een privéruimte tot hun beschikking. Elke
kattenfan haalt bij Balthazar haar/zijn hart op.
Wie nog niet eerder een bezoekje bracht aan

dit dierenpaleisje, ga dit wel doen. Zeer de
moeite waard.

Verderop

Elders in Nijmegen tref je meer dierencafés
aan in het straatbeeld. Hoewel geen kattencafé, maar wel in een kantine voor versnaperingen, woont een poes op kinderboerderij De
Goffert. Verderop in Hatert bij de Nijmeegse
Kynologenclub vind je hondenhoreca. Ook
de jonge hond, de pup, is welkom in de Hondenpub. Met een tv, pc of tablet in huis kun
je verder een blik werpen in het enige café
dat louter door dieren wordt bezocht en waar
de kastelein een goudvis is. Kijk de laatste
serie Poesjes terug en bezoek dat bijzonder
grappige café De Kom. De roman Molly &
het kattencafé van Melissa Dailey stijgt met
stip als een super-aaibare en gevoelige pocket
anno nu.
Tekst: Hette Morriën Foto’s: Jacqueline van den Boom
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René en Mariken

bestond hebben we mooie mozaïektegels
gemaakt en gelegd in de straat. Iedere tegel
geeft iets weer over een bewoner. Tweeëndertig jaar geleden woonden we in een flat in dezelfde wijk. We kenden eigenlijk alleen onze
directe buren. Onze huidige straat bestaat uit
koopwoningen uit 1977 en is gebouwd volgens het hofjesmodel, de zogenaamde bloemkoolwijken. Er is geen doorgaand verkeer.
Kinderen kunnen veilig met elkaar op straat
spelen. De woningen zijn speels op elkaar
gebouwd. Die combinatie van koopwoningen
en het type bouw verklaart de grote onderlinge samenhang. Ik ben voorzitter van het
Bewonersplatform Zwanenveld en actief in
de Zevensprong, het samenwerkingsverband
van diverse wijken in Dukenburg. Ik vind het
belangrijk om Dukenburg op de kaart te zetten en te houden. Er is een tweedeling in Nijmegen die steeds groter wordt. Er loopt een
denkbeeldige streep van noord naar zuid door
het Goffertpark. Ten westen van deze lijn liggen de wijken die langzaam achteruit gaan:
Heseveld, Neerbosch-Oost, Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal. Ten oosten liggen de welgestelde wijken, zoals Hazenkamp
en Nijmegen-Oost. De oude arbeiderswijken
Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier
veryuppen. Het zijn of worden plekken met
hoge inkomens en hoge opleidingsniveaus.
De politieke smaakmakers van Nijmegen
vind je niet in het westelijke deel. Ik probeer
deze wijken zichtbaar te maken. Er is wel
aandacht voor Dukenburg, maar dat komt
omdat we een grote mond hebben.’
Wat wil je bereiken met je inzet in de wijk?

René van Berlo

René en Mariken hoor ik u denken. Moeten
we die soms kennen? Is dat een bekend Nijmeegs duo misschien? Treden ze op in zalen
en bij partijen? Beiden zijn niet bekend bij
het grote publiek, maar gelukkig zeer gewaardeerd door hun naaste omgeving. Dat bleek
wel toen René van Berlo, de hoofdredacteur
van onder andere ons blad Mariken, van Z.M.
de Koning een lintje kreeg. Hij is lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Nu willen
wij, de redactie van Mariken, René graag aan
16

u voorstellen. Al jaren druk en met veel passie op de achtergrond aan het werk voor ons
centrumblad. Het is hoog tijd dat hij nu door
deze lintjesregen in het zonnetje gezet wordt.
Wie heeft je voorgedragen en waarom?

‘Ik ben voorgedragen door mensen uit mijn
eigen woonstraat, de 63e straat in Zwanenveld. Het is een bijzondere straat. Er wordt
veel rekening met elkaar gehouden. Ik woon
er nu dertig jaar. Toen Dukenburg vijftig jaar

‘De samenleving een beetje beter maken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Vandaar dat
ik zo actief ben in deze hoek van de stad. Er
zijn hele mooie stukken in Dukenburg, maar
ook slechte. De overheid moet veel meer
investeren in goede sociale woningbouw.
Neem het voorbeeld van de Benedenstad.
Heel vroeger een welvarende en levendige
plek met arbeiderswoningen. Daarna is het
lang verwaarloosd. De Benedenstad raakte
economisch in verval en werd uiteindelijk
een achterbuurt met veel verkrotte, onbewoonbare woningen. Door sloop ontstonden
er open plekken met zand die dienden als
geïmproviseerde parkeerplaatsen. Een lelijk
gebied op een interessante plek aan de Waal.
Na heftige protesten van de bevolking, vertegenwoordigd in het Buurtcomité Benedenstad, werd het sloopbeleid omgebogen naar
een grootschalige herbouw van woningen.
Een deel van de oorspronkelijke bebouwing

Hoe gaat dat nu
eigenlijk in zijn
werk, het aanvragen
van een koninklijke
onderscheiding?

is vervangen door zo’n vijfhonderd sociale
woningen en honderd vrijesectorwoningen
met behoud van het oorspronkelijke, middeleeuwse stratenplan. Hierdoor bleef het karakter van de wijk behouden. Ik ben er trots op
dat ze op de mooiste plek van de stad sociale
woningbouw hebben neergezet. Wat wordt er
nu eigenlijk nog door het linkse stadsbestuur
aan sociale woningbouw neergezet? Je stem
laten horen, actievoeren en meedenken is nog
steeds belangrijk.’
Had je in de gaten dat je een lintje zou
krijgen?

‘Nee, totaal niet. Op de vrijdagochtend van
de uitreiking zei mijn vrouw dat ze ging
wandelen met de buurvrouw. Ik was thuis
wat Twitterberichten aan het lezen. In een
van die berichten schreef iemand dat de monarchie nog niet moest worden afgeschaft,
want hij had nog geen lintje gehad. Een paar
tellen later werd ik gebeld door een van de
redacteuren van de Dukenburger. Of ik een
interview kon overnemen van iemand die
ziek was geworden. Daar had ik echt geen
zin in. Maar toen de redacteur zei dat er veel
mensen op me zaten te wachten, begon het
te dagen. Ik stond meteen te trillen als een
rietje. Toen ik aankwam in wijkcentrum De
Grondel zag ik een zaal vol met mensen uit
de buurt, redactieleden van de Dukenburger,
mijn vrouw, mijn zussen, zes fotografen en
twee filmers. Met mijn hand voor de mond
kwam ik binnen. Achteraf zei een collega tegen mij: je kwam binnen als iemand van een
meter vijfenvijftig en langzaam werd je de
een meter tachtig die je bent. Uniek voor Nijmegen is dat de burgermeester bij de mensen
zelf langskomt om ze te onderscheiden. Dat
is prachtig. In andere steden moet je je lintje
ophalen op het stadhuis. Tijdens mijn dankwoord kon ik alleen maar uitbrengen dat ik
nog nooit zo zenuwachtig was geweest. Het
is onvoorstelbaar hoe dat voelt. De mensen
om je heen tonen hun waardering. Da’s mooi
hoor!’
Wat heeft het met je gedaan?

‘Het heeft me nog meer gesterkt in mijn idealen. Ik pleit voor meer barmhartigheid. Ook
het besef dat je geboren bent in het mooiste
en rijkste stukje van de aarde. Mensen in
nood moet je helpen. Mijn grote voorbeeld
daarin is Joop den Uyl. Die had het hart op
de goede plaats, handelde vanuit visie, kwam
op voor de zwakkeren en bood perspectief.
Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. Een
studie politicologie leek heel logisch. Alleen

Burgemeester Bruls geeft René een lintje

is de politieke wetenschap bedrijven toch
echt een ander metier dan politiek bedrijven.
Achteraf gezien had ik voor de journalistiek
moeten kiezen. Daar heb ik toen wel even
aan gedacht. Uiteindelijk ben ik bij al mijn
banen, waaronder mijn fractiewerk voor de
PPR (een van de voorlopers van GroenLinks)
en later de PvdA, eindredacteur en vormgever
geweest van ledenbladen. Het werken voor
een wijkblad is toch het leukst. Je hebt altijd
eer van je werk: je ziet letterlijk het resultaat
van je werk. Je kunt met je verhalen invloed
uitoefenen op je omgeving en ook op de politiek.’
Het is dus niet zo gek dat hij nu nog steeds
als hoofdredacteur verantwoordelijk is (geweest) voor een aantal populaire en serieuze
wijkbladen in Nijmegen, zoals de Dukenburger, Mariken, de Wester, Neij West en Lindenholt Leeft. De bladen worden veel gelezen. Ze
passen helemaal in de sfeer van think global
en act local. Je gaat je wijk op een heel andere manier bekijken. Het zou moeten bijdragen
aan meer bewonersparticipatie. René houdt
ons altijd op eigen wijze scherp en in het gareel als het om de redactiediscipline gaat. Als
we met onze stadse redactie weer eens te veel
aan het kakelen zijn, trekt hij een verongelijkt
gezicht en valt stil. Een hele ongemakkelijke
situatie waar we snel vanaf willen. Omdat we
onze eigenwijze, geëngageerde hoofdredacteur, met het hart op de goede plaats, graag
willen pleasen ;-)
René nogmaals van harte proficiat met deze
mooie waardering van de mensen om je heen.
Nu lekker genieten van je zomerreces.
Fijne zomer allemaal!
Tekst: Manja van der Kraan
Foto’s Gerie Sandmann en Jacqueline van den Boomw

Iedereen kan iemand anders voorstellen! Een voorstel tot verlening van een
onderscheiding, dient schriftelijk te
worden ingediend bij de burgemeester
van de woonplaats van de kandidaat. De
burgemeester is de eerste die over decoratievoorstellen een advies uitbrengt. Hij
staat dicht bij de burger. Daardoor kan
de burgemeester in vele gevallen goed
beoordelen of de kandidaat inderdaad
bijzondere, persoonlijke verdiensten
voor de samenleving heeft verricht. De
burgemeester heeft een belangrijke
taak als het om decoratievoorstellen
gaat. De binnengekomen voorstellen
worden nauwkeurig bestudeerd. Indien
de burgemeester vindt dat een koninklijke onderscheiding is gerechtvaardigd,
komen de volgende vragen aan bod: in
welke orde kan betrokkene worden gedecoreerd? En in welke graad? Tot slot
geeft de burgemeester aan wat naar zijn
opvatting de geschikte gelegenheid is
om de onderscheiding uit te reiken. Het
advies van de burgermeester wordt vervolgens bij de commissaris van de koningin neergelegd. Nadat de burgemeester
het advies heeft geformuleerd, gaat het
gehele dossier met bijlagen naar de
commissaris van de koning. De commissaris van de koning zendt vervolgens het
dossier met zijn advies aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Het kapittel
maakt de ‘landelijke afweging’ en toetst
alle voorstellen aan het Ordereglement.
Het advies van het kapittel wordt vervolgens met het dossier gezonden aan de
‘minister die het aangaat’. De minister
beslist of een voordracht tot verlening
van een koninklijke onderscheiding
wordt gedaan aan Zijne Majesteit de
Koning. Over de uiteindelijke beslissing
licht de minister de betrokken commissaris van de koning en de burgemeester
in. De burgemeester zorgt ervoor dat de
voorsteller van de uitslag op de hoogte
wordt gesteld. Indien de minister die het
aangaat een positieve beslissing over het
voorstel heeft genomen, doet hij Z.M.
de Koning de voordracht voor decoratie
toekomen, vergezeld van het ontwerpkoninklijk besluit.
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JONGERENSTIP

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 10 september om 14.00 uur
Thema:
Locatie:
Entree:
E-mail:

‘Nimweegs lied en leed’
’t Oude Weeshuis, Papengas 8
4 euro inclusief koffie of thee
lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

Het gezelschap Nimweegs Lied en Leed is
in 2005 van start gegaan, toen Nijmegen zijn
2000-jarig bestaan vierde. In dat jaar maakten
zij voor de jarige stad een vrolijk en ontroerend programma, dat bestond uit een mix van
liedjes, unieke dia’s en verhalen over Nijmegen, met name het oude Nijmegen van voor
en na de oorlog.
De optredens vielen zodanig in de smaak dat
de groep inmiddels drie opvolgende programma's heeft gemaakt over tal van onderwerpen
uit de Nijmeegse geschiedenis: de oude Benedenstad, de Waal, de brug, het station, de
tram, de Goffert en bekende Nijmegenaren
als Eddie en pater Rubbens. Maar ook onderwerpen als de Heilig Landstichting, Weesinrichting Neerbosch en de schoonheid van
de omgeving passeerden de revue. Met hun
optredens heeft de groep veel ouderen, maar
ook jonger publiek een plezier gedaan.
Met zang, gitaar, accordeon, verhalen en
toepasselijke archieffoto's beleeft u een onvervalste Nimweegse nostalgische middag.
Van liefdesverklaringen aan de stad tot de
bezongen ellende van de crisisjaren en nog
heel veel meer.
Kortom, Nimweegs Lied en Leed brengt een
onvergetelijk programma van twee uur lang
dat het hart sneller doet kloppen: 'n Feurstelling met 'n lach en 'n traon, wuirin je wel of
niet uut folle burs ken meesinge. As het mar
uut het hèrt komt.’

StAAA-Nijmegen
is een steungroep voor
jongvolwassenen met
AD(H)D en autisme (A.S.S.)
‘Wij komen op voor gezamenlijke belangen, informeren
over mogelijkheden en verbinden personen en netwerken’
In het centrum van onze stad bij de JongerenStip aan de Van Berchenstraat is
iedere woensdagavond StAAA-Nijmegen, Deze avond is voor jongeren met
AD(H)D of A.S.S (autisme). Je bent 17
tot 27 jaar en je woont en/of studeert
in Nijmegen. Dan willen we je allereerst
feliciteren, want je bezit een set fantastische kwaliteiten. Daarnaast willen we
je ook uitnodigen om langs te komen.
Het leven met AD(H)D of A.S.S. is uiteraard niet altijd even makkelijk. We zijn
uniek en hebben kwaliteiten, maar we zijn
nog zo vaak onbegrepen. Daarvoor is er
deze steungroep.
In de media gaat het vooral over de stigma’s, opvoeding en de zorg, maar het
leven als adhd’er en autist moeten we
voor een groot deel toch zelf uitzoeken.
Daarom moeten we soms gewoon elkaar
vinden. En daar ligt de uitnodiging dan
ook. StAAA (Steungroep ADHD. ADD en
autisme) is namelijk zo een plek in het
centrum van onze stad. In Jimmy’s is
StAAA-Nijmegen iedere woensdag van
19.00 tot 21.30 uur geopend om bij elkaar
te komen.

Gezamenlijke belangen

Van links naar rechts: Frank Jansen gitaar, Corrie
Janssen zang, Hans Giesbertz dia’s, Henk Rullmann verteller, Dorien Langenkamp zang, en Annemieke Dister zang en accordeon.
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Wij komen op voor gezamenlijke belangen, informeren over mogelijkheden en
verbinden personen en netwerken. We
praten over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. Naast veel herkenning staat vooral gezelligheid hoog op
het lijstje. Regelmatig organiseert StAAA
ook thema- avonden waarbij thema’s worden aangehaald die in de eerdere bijeenkomsten op tafel zijn gelegd. Er is al een
thema-avond geweest over plannen en
gezonde voeding. Beide waren een groot

succes. Dat maakt StAAA dus zo leuk:
we zijn er voor elkaar en organiseren dit
samen met elkaar. We willen je dan ook
van harte uitnodigen om eens op een
woensdagavond binnen te lopen aan de
Van Berchenstraat 3b in het centrum van
onze stad.

Gegevens

Dit zijn onze gegevens:
Website: https://www.staaa.nl/
Telefoon: 06 426 11 343
E-mail: staaa.nijmegen@gmail.com
Adres: Van Berchenstraat 3 Nijmegen
Tekst: Sjaak Snetselaar

Deltaplan voor Havana
aan het Maas-Waalkanaal

Zelfregiecentrum aan St Jorisstraat 72

‘EEN BEZOEK AAN ONS
OPEN HUIS IS EEN
ERVARING OP ZICH’
Open huis Zelfregiecentrum
Nijmegen en j72 op 29 augustus
Wil jij meer grip op je leven krijgen? In het Zelfregiecentrum
Nijmegen kun je een training volgen, coaching krijgen en
anderen ontmoeten. In j72 kun je co-werken. Het is een thuisbasis
voor verschillende maatschappelijke initiatieven. ‘We willen
de wereld mooier en beter maken, te beginnen in Nijmegen.’
Zelfregiecentrum Nijmegen vormt samen met j72 een broedplaats
voor inclusie, zelfregie, talentontwikkeling, delen en waarmaken.
Kom op donderdag 29 augustus tussen 15.00 en 19.00 uur naar de
Sint Jorisstraat 72 en ervaar wat het Zelfregiecentrum Nijmegen
en j72 voor jou kunnen betekenen. ‘Dit jaar geen kraampjes waar
je papieren informatie kunt vinden, maar een markt waar je kunt
ervaren wat je hier zoal kunt doen.’

De eerste stap

Inclusie, zelfregie, grip op je eigen leven. Soms is het lastig om de
eerste stap te zetten. We willen je daarbij helpen en bij het zetten
van de vervolgstappen in de richting die jij voor ogen hebt. Want
dat is de kern van zelfregie: jij zit aan het stuur.
Trainster Birgit: ‘We faciliteren dat mensen hun ervaring met elkaar
delen en elkaar stimuleren. We zetten de kwaliteiten van mensen
centraal, met aandacht voor de hobbels die mensen tegenkomen
Je ziet dat mensen betekenisvolle contacten aangaan en meer
zelfvertrouwen krijgen.’
We hopen je te ontmoeten op donderdag 29 augustus aan de Sint
Jorisstraat 72 te Nijmegen.
Tekst: Birgit van der Putten

Foto: Zelfregiecentrum Nijmegen

Laatst keek ik naar een aflevering van de VPRO-reisserie
Cuba na Castro. De vrolijkheid
van Havanezen en dynamiek in
Havana haalden mijn gedachten terug naar huis.
Ik kan het niet laten om iedereen eraan te herinneren hoe
zeventien jaar geleden een
links college in Nijmegen de
Qader Shafiq
macht overnam. In het coalitieakkoord van toen stonden kreten als ‘ongedeelde stad’, ‘solidaire stad’, ‘bruisende stad’... Nijmegen
zou het Havana aan de Waal worden.
De euforie van de linkse overwinning deden ons al gauw vergeten dat
de ambities van het coalitieakkoord niet rijmden met de werkelijkheid.
Er werd bijvoorbeeld een deltaplan voor de integratie gelanceerd, met
daarin aandacht voor spreiding in de wijken, ontmoeting & participatie
en sociaal-economische integratie. Maar vanuit het woonbeleid werd
het Entreesysteem ingevoerd, waardoor de witte vlucht uit vele wijken
begon.
De snel veranderde demografie van ons stadsdeel Dukenburg bezorgde het goede-bedoelingenplan handelingsverlegenheid. Er was
geen sprake van coherentie tussen de relevante beleidsdomeinen.
Het op emoties gebaseerde multicultureel beleid kwam niet verder
dan gezellige feestjes met hapjes en drankjes. De vele ondernemende
nieuwkomers kregen in plaats van stimulans en perspectief op sociaal-economische participatie een leger hulpverleners.
Recent las ik het rapport van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 die in opdracht van de gemeente de trends en ontwikkelingen
rondom de speerpunten van het huidige coalitieakkoord in Nijmegen
heeft bestudeerd. Aangezien de aandacht van de krantenjournalistiek
niet dieper gaat dan de verkiezingsuitslag in onze wijken, wil ik het
hier hebben over de voedingsbodem voor de polariserende politiek
van extremen zoals Forum voor Democratie en Denk.
Volgens Platform31 nam Nijmegen als tiende stad van Nederland
vorig jaar de 29ste plaats in op de sociaal-economische index uit de
Atlas voor gemeenten:
‘In Nijmegen is in toenemende mate sprake van fragmentatie en segmentatie en allerlei sociale scheidslijnen. Deze sociale scheidslijnen
worden onder andere zichtbaar in de verdeling over de Nijmeegse wijken van het aantal uitkeringsgerechtigden, het opleidingsniveau van
havo- en vwo-leerlingen, de spreiding van de Nijmeegse huishoudens
met meerdere klantrelaties op het gebied van werk, inkomen, zorg en
jeugd, en de leefbaarheidsverschillen tussen de wijken en buurten.
De sociale scheidslijnen zijn een probleem, en dienen als samenhangende opgave aangepakt te worden, als er sprake is van stapeling,
ruimtelijke concentratie, gezondheidsproblemen en dergelijke van
de cannots, sociale uitsluiting, lagere levensverwachting, financiële
consequenties en als er te veel sprake is van een vangnet en geen
trampoline.’
Het is tijd voor een realistisch en door ons gedragen Deltaplan voor
Havana aan het Maas-Waalkanaal. Daarvoor moet eerst een Dukenburger de politiek in. Eentje die Dukenburg begrijpt, ervoor staat en
niet snel verhuist.
Qader Shafiq

Foto: Jacqueline van den Boom

Qader Shafiq woont in Dukenburg
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Hulp voor hongerende krijgsgevangenen
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land
binnenvielen, blies het Nederlandse leger
veel bruggen op in de hoop de Duitse opmars tot staan te brengen. Ook de Waalbrug en de middelste boog van de spoorbrug werden vernield.
Op 28 mei 1940 capituleerde België. De Duitsers namen een kwart miljoen Belgische en
Franse militairen gevangen. Zij werden vanaf
Walsoorden bij Terneuzen op circa negentig
volgepakte schepen via het Hollands Diep,
Waal en Rijn vervoerd naar Duitsland.
De eerste transporten bereikten Nijmegen op
zaterdag 1 en zondag 2 juni. De schepen konden de voormalige Waalbrug nog niet passeren.
Ze meerden daarom aan. Er was geen proviand
aan boord, waardoor de gevangenen honger leden. Op zaterdag organiseerden bewoners van
het Waterkwartier voedsel, drinken en medische verzorging, op zondag gebeurde dat in de
Benedenstad. In veel Nederlandse kranten verschenen artikelen over deze hulp, onder andere
in De Maasbode op donderdag 6 juni 1940:

Nijmegen toont zich van
zijn goede zijde
Belgische krijgsgevangenen op
de Waal
Men schrijft ons uit Nijmegen.
De laatste dagen voeren langs Nijmegen over
de Waal groote aken uit Rotterdam en Dordrecht,
welke dienden als transportschepen voor Belgische

Rijnaak Rotterdam vaart onder de spoorbrug door
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Door de Nederlandse genie opgeblazen Waalbrug (collectie Peter Leeuwen)

krijgsgevangenen, op weg naar Duitschland. Deze
schepen hadden telkens eenig oponthoud voor Nijmegen, omdat het baggerwerk onder den noordelijke boog van de Waalbrug het regelmatig doorvaren onder de brug bemoeilijken. Slechts op gezette
tijden konden schepen van grooter diepgang dan
1.40 m onder de brug door. De Belgen, die zich aan
boord ordelijk en rustig gedroegen, hadden weldra
de sympathie van de burgers van Nijmegen, die hen
met instemming van de betrokken Duitsche autoriteiten, belast met het toezicht op de krijgsgevangenen, van levensmiddelen en tal van versnaperingen
voorzagen. Het was aandoenlijk, toen vooral de

armste bewoners van de oude stad zich uitsloofden
om den Belgischen soldaten van alles te voorzien
wat door de autoriteiten maar werd toegestaan.
Reeds Zaterdagavond was het begonnen met
deze distributie, toen een der schepen dicht de kade
genaderd was en eenige Belgen gevraagd hadden
om water en verfrissching.
Zondagochtend waren vooral de bewoners uit
de benedenstad van Nijmegen, die meestal behooren tot de hardwerkenden en weinig bezittenden
der bevolking, reeds om zes uur in de weer om
overal versnaperingen te verzamelen, om die aan
de Belgen te kunnen verschaffen. Van alles werd

Het dek vol met krijgsgevangenen. Het witte ‘hek’ is de latrine

Rijnaak vol krijgsgevangenen op weg naar Duitsland. Links de spoorburg

er aangevoerd, zelfs de allerarmsten gaven nog
iets van hun nooddruft. De winkeltjes uit de oude
stad werden leeggehaald met de belofte, dat alles
wel terecht zou komen. Eenige weldoende Nijmegenaren hadden onder aan de Grotestraat een tafel
geplaatst, waarop een koperen bloempot, waarin
iedereen een kleinigheid kon werpen voor de krijgsgevangenen. Moeders, jonge vrouwen en meisjes
sloofden zich urenlang uit om voor de menschen
smakelijke boterhammen klaar te maken. Groote
tuiten met drinkwater werden aangevoerd en met
een klein stoombootje werd dit alles langs de schepen getransporteerd, waar de mondvoorraad door
de bevelvoerende officieren werd aangenomen om
onder de manschappen te verdeelen. Zoo kreeg men
het zijne.
Later op den dag kwam er medewerking uit heel
Nijmegen door de vorming van een burgerij-comité, dat de goedkeuring wegdroeg van de Duitsche
autoriteiten en van den burgemeester, den heer J.
A. H. Steinweg, die zich persoonlijk van alles op
de hoogte stelde. Nu mochten er ook, onder voldoende controle collecten gehouden worden in de
stad, welke in een minimum van tijd duizend gulden
opbracht. Alleen in het Goffertstadion werd binnen
een half uur onder de Nijmeegsche sportlieden van
alle gezindten ƒ 175 gecollecteerd.
Naast het Burger-comité kwam ook weldra het
Roode Kruis Comité in actie, zoodat tegen den middag de voorziening van versnaperingen en smakelijke boterhammen, van chocolade en van sigaretten
voor de Belgen, die zich uiterst dankbaar toonden
en zich enthousiast over het gastvrije Nijmegen
uitlieten, beter geregeld kon worden. En nog steeds
vloeiden van alle zijden giften in geld en natura toe.
Ter voorziening in de behoefte van drinkwater van
de ongeveer 7000 krijgsgevangenen, die op vijf
groote aken waren ondergebracht, werd van gemeentewege een groote tank van de brandweer aangevoerd welke 1000 liter drinkwater bevatte. Door
bijzondere maatregelen en het uitleggen van lange
slangen kon dit water naar de booten geleid worden
zoodat de tijdelijke gasten van Nijmegen zich konden verfrisschen.
Duizenden en duizenden Nijmegenaren bewogen
zich den geheelen dag langs de kade, zonder dat er
één wanklank gehoord werd. En alles werd zoo geregeld, mede op verzoek van de Duitsche militaire
overheid, dat niet een onbevoegde in een bootje of
kano langs de schepen kon komen, maar alles kon
geschieden door daarvoor aangewezen stoombooten, waarmede de levensmiddelen vervoerd werden.
Later, toen mede op verzoek van den verantwoordelijken militairen leider van het convooi door
Nijmeegsche bakkers bijna 3000 brooden gebakken
waren, geschiedde het transport per vrachtauto naar

het gemeenteslachthuis, waartegenover de transportschepen gelegen waren. En op deze wijze werd
aanvankelijk het eenvoudige werk van de benedenstadbewoners, aan wie de eer van het liefdadige
initiatief toekomt, verbeterd door een Roode Kruisorganisatie Comité. Tegen acht uur in den avond
vertrokken de booten naar het Oosten en voeren
zij door den gebaggerden vaargeul onder de Waalbrug door in de richting van Lobith. De sleepbooten moesten de zwaarbemande aken tegen stroom
optrekken en vorderden slechts langzaam, zoodat
talrijke Nijmegenaren, die plaats genomen hadden
op de spoorbrug nog groote hoeveelheden sigaretten, chocolade en andere versnaperingen op het dek
van de schepen wierpen. De reeds dankbare Belgen
zongen Hollandsche liederen, terwijl het volk langs
de kade hen toewuifde.
Waarschijnlijk kunnen er nog meer transporten Belgische krijgsgevangenen langs Nijmegen
verwacht worden. Het Roode Kruis Comité blijft
voorloopig mobiel en de bewoners van de oude stad
kunnen zeer waarschijnlijk bij het volgend transport
weer even enthousiast hun medemenschen, met instemming van de Duitsche autoriteiten, helpen als
Zondag j.1.

De Gelderlander toonde zich erg trots. Op
woensdag 5 juni 1940 schreef hij:

HET GOEDE HART VAN ONS
GOEDE VOLK
Het reikt de helpende hand
waarheen dat moet
De Ouden zeiden reeds in hun tijd, dat de oorlog
de goeden beter en de slechten slechter maakt.
Los van welke beweging ook moet ons van het
hart dat ons Nijmeegsche volk Zondag getoond
heeft, nog de edelmoedigheid van zijn voorvaderen te hebben gecultiveerd. Het heeft metterdaad
getoond in zijn spontane hulpverleening aan arme
krijgsgevangenen, dat bij hen nog altijd ‘t goede
hart op de rechte plaats zit.
Wie hij ook is, hij zal moeten toegeven dat Zondag l.l. de eenvoudige Nijmegenaren van de oude
stad een barmhartige edelmoedigheid hebben aan
den dag gelegd, welke in de annalen van Nijmegen
met eere zal mogen vermeld worden. Merkwaardig
was, hoe twee dagen achtereen echte eenvoudige
Nijmegenaren, wier huis staat in de oude straten
van de benedenstad, zich van den ochtend tot den
avond uitgesloofd hebben om anderen, minder gelukkig dan zij, een zonnigen dag in donker bestaan

Eten uitdelen aan krijgsgevangenen

Vrouwen uit Benedenstad smeren boterhammen

te verschaffen. Het past ons niet hier namen te noemen. En als we dat deden, dan zouden we een lange
reeks van vrouwen en mannen uit oud-Nijmegen
moeten opsommen, die voor heel de stad een voorbeeld van christelijke barmhartigheid geweest waren. We zouden vaders en moeders moeten noemen,
die hun zonen en dochters den heelen dag in touw
hebben gehouden om geld en goed te verzamelen
voor arme medemenschen en die zelf uur aan uur
hebben gezwoegd om wat licht te brengen in een
donker leven. We zouden mannen moeten noemen,
die met wagens de stad inreden en overal waar zij
maar vrienden en bekenden in de wijken der stad
wisten te vinden, gingen aankloppen om geld en
goed ten bate van hen, die op dat oogenblik hun
hulp behoefden.
Duitsche officieren, die belast waren met toezicht
op aan hen toevertrouwde krijgsgevangenen waren
vol lof over de mildheid en hartelijkheid van die
eenvoudige burgers en burgeressen van Nijmegen,
wien niets te veel was, om, in overleg met de Duitsche overheid, hen te helpen die door onvoorziene
omstandigheden, onafhankelijk van de leiding, in
moeilijkheden waren geraakt.
Wij zouden de jongemannen moeten noemen die
van den nacht een dag gemaakt hadden en onvermoeid in hun wankele schuitjes zoolang dat nog
kon worden toegestaan, van den wal naar de schepen verfrisschingen en versnaperingen aanvoerden.
We zagen moeders van groote gezinnen die tijdelijk
hun kinderen aan anderen ter verzorging hadden
overgelaten en den geheelen dag boterhammen bereidden voor vreemde menschen als gold het hun
eigen kinderen.
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Mannen uit onze stad, wier hart openging van
medelijden, lieten allen trots varen en vernederden
zich tot bedelaars ten gunste van mannen die minder hadden dan zij. De allerarmsten gaven van het
weinige dat zij bezaten en gingen zoo den beteren
voor in weldoen van evennaasten die de hand uitstaken voor een bete broods.
Oud-Nijmegen heeft Zaterdag en Zondag een
vrome traditie in eere gehouden en heeft in de harten van alle bewonderaars van deze echte Nimwegenaren een herinnering gevestigd van weldoeners
te zijn, bij wie de linkerhand niet wist wat de rechterhand deed. Heel Nijmegen toonde metterdaad
sympathie met de gulhartigheid van Oud-Nijmegen
door binnen minimum van tijd duizend gulden voor
‘t Roode Kruis ten bate van de krijgsgevangenen
samen te brengen en voor duizenden guldens aan
verfrisschingen en versnaperingen af te staan voor
het goede doel.
De politie verdient ook lof voor de tactische leiding, vooral bij den aanvang van het hulpwerk.
Nijmegen beleefde een bijzonderen dag. En velen namen hooge herinneringen mede aan een stad
in het zuiden, waar de charitas troont.

De gebeurtenissen op 1 en 2 juni 1940 leidden
tot de realisatie van een hulpziekenhuis in het
Oude Weeshuis aan de Doddendaal. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
schreef op woensdag 12 juni 1940:

Een hulpziekenhuis werd in
één dag opgericht
Tal van Belgische en Fransche soldaten vinden hier
verzorging - Prachtig werk van het Roode Kruis

Het Oude Weeshuis aan den Doddendaal 26 heeft
langen tijd groote, leege zalen gehad. Ze lagen daar
rondom het rustieke binnenpleintje kaal en stil, de
zon scheen door de hooge ramen binnen en speelde
wat met het stof tusschen de houten vloeren. Op zekeren dag kwam er in dit ongebruikte en achteraf
gelegen gebouw een weinig leven, toen de luchtbeschermingsdienst daar een post inrichtte. Het werd
hierdoor uit de vergetelheid gehaald en zoo kwam
het, dat de Nijmeegsche afdeeling van het Nederlandsche Roode Kruis aan dit ruime gebouw dacht,
toen zij een hulpziekenhuis wilde inrichten. Een
hulpziekenhuis, dat zoo dringend noodig geworden
was, sinds de transportschepen met krijgsgevangenen langs Nijmegen voeren en hier zieke of gewonde Belgische en Fransche soldaten achterlieten....
Het Roode Kruis in de praktijk
Gisteren, toen dit hulpziekenhuis precies een
week bestond, zijn wij eens een klikje gaan nemen
en hebben daar het Roode Kruis in de praktijk zien
arbeiden. „Niets dan kale, houten vloeren waren er
en kijkt u nu eens!” zei een opgetogen zuster. Het is
waar, bij een rondgang onder leiding van dr. C. ten
Horn, den energieken voorzitter van de Nijmeegsche Roode Kruis-afdeeling, hebben wij met blijd22
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schap en bewondering gezien hoe doortastend en
snel geholpen is, toen dat noodig was. De inrichting
was er in één dag! Toen de commandanten van de
transportschepen hulp inriepen voor zieken en gewonden, zag men onmiddellijk in, dat een dreigend
plaatsgebrek in onze twee ziekenhuizen moeilijkheden zou brengen. Evacuatie van de burgerpatiënten
zou — vooral met gebrek aan auto’s — niet makkelijk gaan. Daarbij kwam, dat dagelijks menschen
werden ontscheept en ook nu nog meerdere transporten verwacht worden. De verzochte hulp moest
er zijn — en wie zou niet graag helpen? — zoodat
het Roode Kruis kordaat besloot tot inrichting van
het hulpziekenhuis voor eigen rekening. En toen
was het, zooals wij reeds schreven, in één dag gereed. Matrasbedden, klapbedden, hulpbedden uit
luchtbeschermingsposten en van de Koloniale Reserve werden bij de enkele aanwezige exemplaren
gevoegd, dr. ten Horn nam de algeheele leiding op
zich, terwijl dr. H. L. Groeneveld den medischen
dienst wilde waarnemen, de transportcolonnes kwamen ook hier in actie, gediplomeerde zusters boden
zich aan en tal van Roode Kruis-helpsters. Dit alles ging spontaan en vrijwillig en bracht dus geen
kosten met zich. Het eten zou door het weeshuis gekookt worden tegen vergoeding, andere noodzakelijke benoodigdheden werden bijeengebracht en in
een minimum van tijd zette het hulpziekenhuis van
het Roode Kruis kant en klaar de deuren wijd open.
Dat is nog eens werken!
Plaats voor honderd patiënten
Besloten werd, zoo vertelde dr. ten Horn, om hier
de lichtere gevallen op te nemen en dat is zoo gebleven. De ernstige patiënten vinden een plaats in
één van onze twee welingerichte ziekenhuizen, anderen gaan naar het rustige hulpziekenhuis aan den
Doddendaal. De samenwerking met de Duitsche
autoriteiten laat niets te wenschen over. Wordt de
geneeskundige hulp ingeroepen, dan gaat direct een
transportcolonne van het Roode Kruis op weg om
de patiënten te halen en een voorzichtig vervoer van
af de schepen eischt nog heel wat handigheid.
Bij aankomst in het hulpziekenhuis gaan de Belgische en Fransche soldaten eerst naar de opnamezaal. Hun kleeding wordt gedesinfecteerd en de
gelegenheid tot het nemen van een bad benut. Na

enkele dagen verhuizen zij dan naar één der twee
lichte, propere ziekenzalen. Daar worden zij dan
verpleegd en velen kunnen al spoedig naar buiten,
om in de zon en frissche lucht op de afgelegen, rustige binnenplaats weer fit te worden. Bijna zestig
patiënten waren er bij ons bezoek, terwijl honderd
bedden gereed staan. Toen wij kwamen, zaten velen
buiten, enkelen deden een spelletje kaart, anderen
lazen een tijdschrift. In een hoek was het bijzonder
druk, daar kwamen ze om beurten bij den.... barbier, om zich in de open lucht eens duchtig te laten
scheren. Wie niet kan loopen, wordt per brancard
naar buiten gedragen en kan zoo temidden van zijn
kameraden verblijven. De stemming was er best,
ook onder de zusters, die doen wat ze kunnen om
hun taak volkomen te volbrengen. De helpsters
werken in drie ploegen en zijn gelukkig groot in
aantal. Dr. ten Horn vertelde, hoe juist dezen winter
80 meisjes de cursussen goed hadden volbracht en
beschikbaar waren. Zij hebben dan een E-H.B.O.cursus gevolgd, theoretische verpleegleer gehad en
vier weken praktijk in een ziekenhuis. Velen hebben
zooveel voldoening van haar werk, dat zij verpleegster willen worden. Zijn zij Roode Kruis-helpster,
dan moeten zij een verbintenis van twee jaar hierbij aangaan. Deze pracht-instelling heeft dus doorloopend vaste werkkrachten ter beschikking.
Ze vinden het er best
Onder de hoede van een uitgebreiden staf menschen, die hun werk met animo en liefde doen, vinden de patiënten het er best. Tijdschriften, versnaperingen en wat cigaretten, die particulieren graag
beschikbaar stellen, brengen een welkome afwisseling en korten den tijd. Maar vooral ook genieten zij
van de rust, die van dit eenvoudige tehuis uitgaat
en waaraan een patiënt allereerst behoefte heeft.
Regelmaat en orde heerschen weer in hun leven, ‘s
avonds zes uur gaan allen naar de zalen terug, voor
een lange nachtrust, waarbij mannen van de transportcolonnes waken. En zoo krijgen zij spoedig hun
evenwicht en kracht terug. Zijn zij genezen, dan
worden zij door Duitsche militairen afgehaald en
maken weer plaats voor anderen, die op hun beurt
van de hulp in dit vriendelijk ziekenhuis kunnen genieten. Dr ten Horn vertelde ons, dat in ieder geval
dit hulpziekenhuis, nu het er eenmaal is, tot ‘t einde
van den oorlog zal blijven bestaan. Wat zoo snel
werd opgebouwd, heeft bewezen van onschatbare
waarde te zijn.
Wij hebben kort en zonder groote woorden verteld
over ‘t schitterende Roode Kruis-werk, dat hier
wordt verricht. Men heeft er misschien iets meer
idee door gekregen, van wat deze instelling practisch kan doen. Het Nijmeegsche Roode Kruis is
paraat geweest en zal dit, met veler steun, kunnen
blijven. De ontroerende dankbaarheid, die zich bij
de Belgen en Franschen uit, wanneer de tijd van
vertrek gekomen is, is voor allen, die helpen, wel de
schoonste belooning.

Met dank aan Tini Heijnen.
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Vroeger

en nu
waalKADE
GEZIEN VANAF DE SPOORBRUG
Begin twintigste eeuw wilde Nijmegen een
elektrische tram. Hiervoor moest een nieuwe,
grote elektriciteitscentrale worden gebouwd.
Die moest ook de rest van de stad van stroom
kunnen voorzien. Naast de nieuwe centrale
kwam de tramremise. De gebouwen stonden op
de Waalkade in het gedeelte tussen het huidige
labyrint en de spoorbrug.

1912-1915

In 1908 leverde de centrale de eerste stroom. In
1911 reed de eerste elektrische tram. De tram
was schoon, de centrale niet. Eén schoorsteen
voerde in de beginjaren de rook van de gestookte steenkolen af. Zie de foto uit 1912-1915.
Op de foto uit september 1930 is de centrale
fors verbouwd. Niet één schoorsteen meer, maar
tien. Nog steeds kwam daar steenkolenrook uit.
Midden in een woon- en werkwijk!
De remise was in 1955 niet meer nodig: de
tram verdween en maakte plaats voor de (trolley)bus. Het vervoerbedrijf verhuisde naar de
Industrieweg. In 1936 kwam er een nieuwe
elektriciteitscentrale op de hoek Waal/MaasWaalkanaal. De oude centrale op de Waalkade
is in 1969 gesloopt, een lot dat talloze panden in
de Benedenstad hebben ondergaan.

1930

Begin jaren 80 werd de Benedenstad herbouwd.
Er kwamen 600 woningen, waarvan 500 sociale
huurwoningen. (Kom daar nu maar eens om.
Zie bijvoorbeeld het Waalfront.) Op de plek
van de in de negentiende eeuw gedempte Oude
Haven kwam een kunstwerk: het Labyrinth, een
ontwerp van de kunstenaar Klaus van de Locht.
Op de oude foto’s zijn twee grote kerken
met torens te zien: de Stevenskerk en de
Augustijnenkerk. Nu resteert de Stevenskerk.
Aan de kade zijn vrachtschepen vervangen door
passagiersschepen.
Samenstelling: René van Berlo
Foto 1912/1915: collectie Regionaal Archief Nijmegen
Foto 1930: Theo Dobbelman, collectie Regionaal
Archief Nijmegen. Foto 2019: Gerie Sandmann
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Vierdaagsewandelaar met gladiolen

Menigte bij een optreden

Vierdaagsefeesten klaar voor de 50 ste editie
Speciaal voor Mariken, het binnenstadwijkblad, een artikel over HET feest dat de
binnenstad op de kop zet.

Hoe geweldig zou het zijn als het hele land
straks bij de feesten aan de Nijmeegse Vierdaagsefeesten denkt?’

Niet alleen Pinkpop bestaat dit jaar vijftig
jaar, ook onze Nijmeegse Vierdaagsefeesten
krijgen deze zomer een gouden randje. Een
extra feestelijke jubileumeditie! Hoe zie je
dat terug? Allereerst heeft Vierdaagsefeesten
sinds vandaag een nieuw jasje. Het Nijmeegse
ontwerpbureau Puntkomma tekende voor de
nieuwe huisstijl, en kreeg daarbij de opdracht
om de unieke sfeer van de hele stad in beeld
te vangen. Geen makkelijke klus, door de enorme diversiteit in programma en publiek: er is
voor iedereen wat wils, of je nu van pop, rock,
levenslied, latin, dance of techno houdt. Vier
dagen lopen, zeven dagen feesten, dat doen
we graag met jou.

Jubileumprogramma

Festivalsfeer

Leo Weterings, directeur van Stichting Vierdaagsefeesten sinds 1 december jongstleden,
is blij met de festivaluitstraling van het nieuwe
concept. ‘De nieuwe slogan waar Puntkomma
mee kwam spreekt ons ook erg aan: Vier de
feesten. Je ziet nu al dat veel Nijmegenaren
het niet over Vierdaagsefeesten, voorheen Zomerfeesten, hebben, maar kortweg de feesten.
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Verspreid over zeven dagen, vinden van 13
tot en met 19 juli 2019 ruim anderhalf miljoen
mensen hun thuis in Nijmegen. Op deze extra speciale editie zet de organisatie niet in op
één grote act op bijvoorbeeld de Waalkade,
simpelweg omdat juist wegens de grote mensenmassa publieksspreiding van belang is. Wat
dan wel? De stad wordt verrijkt met bijzondere
kleine verrassingen. Er wordt benadrukt welke
speciale pareltjes er allemaal in de stad te vinden zijn. Dit gebeurt door te communiceren in
thema’s en het programma straks overzichtelijk
weer te geven op een nieuwe website en app.
Op het grootste evenement van Nederland
laat heel Nijmegen zien wat ze in huis heeft:
kies uit ruim duizend optredens verdeeld over
maar liefst veertig verschillende podia.
De eerste namen zijn al bekend: van Navarone
en Davina Michelle op Plein ’44, tot Sudan Archives, Fontaines D.C., Bo Ningen, Black Midi
en Jonathan Bree op Valkhof Festival. Roxanne
Hazes, Luwten, Kokoroko komen ook. De komende weken maakt Vierdaagsefeesten het

nieuwe programma bekend, te beginnen met
de concerten van Stevenskerk Live.
Een groot feest vier je met anderen. En reken
maar dat dat tijdens de Vierdaagsefeesten
goed komt: feest samen met anderhalf miljoen
andere bezoekers die gedurende deze dagen
in Nijmegen te vinden zijn. Even weg uit de gezellige drukte van de binnenstad? Strijk neer in
het park of op het strand, of bezoek een expositie, theatervoorstelling, workshop of lezing.

Van dag tot dag

De vertrouwde opzet van het grootste evenement van Nederland blijft hetzelfde. Na de
opening van de vijftigste Vierdaagsefeesten
op zaterdag volgt op zondag een grootse
vuurwerkshow. Dinsdag starten we met de
Kidsloop. Woensdags kleurt het tolerante Nijmegen roze, in het teken van acceptatie en
diversiteit. Op vrijdag wordt afgesloten samen met de wandelaars van de Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Overal
heen? Met een rondje langs de podia, ben je
zo zeven kilometer verder. Gelukkig heb je
daar zeven dagen de tijd voor! Stel je route samen in de app. Vier de feesten, de zeven mooiste dagen van het jaar.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto’s: Gerie Sandmann

Wijkcentrum ’t Oude Weeshuis open dag 2019
Afgelopen zaterdag 18 mei
opende wijkcentrum
‘t Oude Weeshuis de deuren voor alle buurtbewoners van het stadscentrum
en de benedenstad.

Twan Niesten onthulde een plaquette met daarop een gedicht van zijn hand

Doolin, het koor dat Ierse en Schotse liederen ten gehore brengt,
opende het tuin-programma

Vele groepen en activiteiten die hun thuishaven in
het wijkcentrum hebben,
presenteerden zich aan een
geïnteresseerd publiek. Hier
volgt een foto-impressie
wat er allemaal te zien en te
horen was.

Eén van de vele gezondheidstests

Centrum Beweegt! en het gezondheidscentrum kregen veel aanloop
bij de diverse lichamelijke tests die werden afgenomen. Maar bij het
gezondheidsonderzoek hoorde ook een schriftelijke vragenlijst

Zangkoor ‘De Weesgegroetjes’ met een
oer-Holland repertoire

In het pand een foto- en schilderijen expositie, met
o.a. kunstenaar Henk Suilen (links op de foto)

Ook de Zen-tuin werd die dag onthuld

De Stip presenteerde de sociale kaart van de Benedenstad. Op de
sociale kaart staan een groot aantal locaties en organisaties waar de
wijkbewoner terecht kan voor zorg en welzijn

Het was gezellig die dag!
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BENEDENSTAD
NIJMEGEN
STICHTING

Stichting Benedenstad Nijmegen is een
initiatief van Jo Janssen en bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij wil bewoners in
woonzorgcentra, personen die gebruik
maken van een dagopvang en senioren
die niet meer in de gelegenheid zijn
zelfstandig een uitstapje te maken, iets
extra’s bieden. Naast het organiseren
van dagjes uit heeft de stichting nu ook
een nieuwe stadstuin gerealiseerd bij
buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis aan de
Papengas in Nijmegen.
king van Silvia Bernaards (brein in beweging)
en kinderen van basisschool Petrus-Canisius.

Stadstuin

Maquettehuis

Er wordt druk gewerkt aan de plaatsing van het
maquettehuis. De fundering is gestort en moet
nog uitharden. Vervolgens kan het gebouwtje,
dat in delen in elkaar gezet kan worden, geplaatst worden. Als alles mee zit staat het geheel voor de zomervakantie op zijn plaats.

Ouderen samen actief

Om de week organiseren we op woensdagochtend 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 mei en juni hebben
we weer een aantal workshops gehad met de
leerlingen van groep 7 van basisschool Petrus
Canisius. We hebben onder andere een leuke
workshop gehad met het thema kunst en dan
specifiek het leven van Vincent van Gogh. Hierbij moesten de deelnemers onder andere zelf
een schilderijtje maken, memorie spelen, en

een quiz spelen. De ochtend met oudhollandse
spelen was ook erg gezellig. Vooral het koekhappen viel erg in de smaak bij de deelnemers,
met een verrassende winnares. In juni hebben
we twee leuke excursies gemaakt naar Hortus
Arcadië en naar landgoed Doornik waar we de
zalmrokerij bezocht hebben.
Op 3 juli is de grote zomerafsluiting. We organiseren deze ochtend samen met de leden van
de gespreksgroep. De deelnemers gaan we
trakteren op een heerlijke high tea en dat alles
opgeluisterd met een optreden van de weesgegroetjes. Bij minder mooi weer blijven we in
het grand café.

Wat gaan we na de zomer doen?

We starten weer op 4 september. Deze ochtend gaan we op excursie naar Landwinkel de
Woerdt in Ressen. Hier worden de heerlijkste
streekproducten gemaakt. 11 september organiseren we weer een workshop met medewer-

Wilt u zich, na het lezen van al deze leuke activiteiten, ook opgeven voor een of meerdere
keren?
U kunt zich per keer opgeven. De eigen bijdrage is per keer 5 euro per persoon. Voor verdere
informatie en/of aanmelding kunt u bellen met
Els Stouthamer van Stichting Benedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89.
Kijk ook eens op onze Facebookpagina:
stichtingbenedenstadnijmegen.
Of op onze website:
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

Sponsoring activiteiten

Alle activiteiten die we organiseren worden bekostigd uit het potje dat wij met sponsoring en
fondsenwerving bij elkaar krijgen. Als bedrijf
kunt u ook een steentje bijdragen. De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een
factuur met de gemaakte onkosten. Stichting
Benedenstad Nijmegen heeft een ANBI-status.
Een activiteit sponsoren is ook een mogelijkheid. Zo heeft een bedrijf uit Nijmegen een
leuke karaokemiddag georganiseerd in ‘t Oude
Weeshuis. Hierbij werden de gasten getrakteerd op lekkere drankjes en hapjes. Ondertussen werd er vrolijk meegezongen met liedjes
van toen.
Stadstuin ’t Oude Weeshuis
Wist u dat: • Deze mooie stadstuin onderhouden wordt door vrijwilligers. • Iedereen
toegang heeft tot deze unieke plek tijdens
de openingstijden van het wijkcentrum. • Er
kleinschalige optredens plaatsvinden. • Er een
mooie Zentuin ligt. • Het maquettehuis binnenkort geplaatst gaat worden.
Indien u ook iets wilt organiseren in deze mooie tuin, kunt u informeren bij de beheerder van
‘t Oude Weeshuis.

Workshop
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Vincent van Gogh

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Wim Daniëls

Schrijvers in de Stevenskerk tijdens Vierdaagse
Tijdens de Vierdaagsefeesten even ontsnappen aan de drukte in de stad? Leun in de
Stevenskerk achterover bij de mooiste verhalen van schrijvers Tijn Touber en Wim
Daniëls. De schrijvers zijn afzonderlijk op
14 en 15 juli van 14.00 tot 15.00 uur te gast
in de Stevenskerk, op uitnodiging van de
Bibliotheek Gelderland Zuid.
Schrijver, muzikant en inspirator Tijn Touber
gaat zondagmiddag 14 juli in op de geschiedenis van de mensheid: waar komen wij vandaan, hoe zijn wij ontstaan? Hij vertelt over de
uitdagingen waar we voor staan en komt met
verrassende nieuwe oplossingen en inzichten.
Touber is de oprichter van de Nederlandse
band Lois Lane. Hij legt zich toe op bewustzijnsontwikkeling, geeft trainingen en schreef
zes boeken over zijn innerlijke avonturen.
Schrijver Wim Daniëls laat je op maandagmiddag 15 juli alle hoeken van de Nederlandse taal zien. Met veel humor en ijzersterke
taalobservaties vertelt hij over het ontstaan en
de ontwikkeling van onze taal. Daniëls is columnist en schrijver van literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve
boeken over uiteenlopende onderwerpen. Een
ware woordkunstenaar.
Schrijvers in de Stevenskerk is gratis toegankelijk. Kom vooral op tijd, want de kerk
stroomt snel vol. Mocht je het feestgedruis van
de Vierdaagse wat vaker willen ontvluchten,
dan is Bibliotheek De Mariënburg in het centrum een oase van rust. Kinderen kunnen op
het Kidsplein voor de bibliotheek lekker chillen en genieten van voorlezers, voorstellingen
en workshops. Kijk voor het hele Vierdaagseprogramma van de bieb op www.obgz.nl/vierdaagse.
Tekst: Susan Bink

Foto: Heidi Wils

Kelfkensbos

Respect en doe es lief
Soms besluipt je het gevoel dat je geen contact meer hebt met delen van een jongere
generatie. Tenminste, niet met dat deel van
hen dat er een heel eigen cultuur, geheel
eigen normen en waarden op na blijkt te
houden. Gasten tussen de twaalf en achttien
jaar op straat. Maar ook de wat ouderen.
Voor de ingang van winkelcentra. Op het
plein. Aan de kade. Voor de kroeg waar
ze door breedgeschouderde portiers niet
naar binnen worden gelaten vanwege hun
leeftijd of vanwege hun gedrag. Dus hangen
ze rond en loeren naar de meiden en naar
scooters en te grote en dure auto’s en naar
alles en iedereen die het waagt hen aan te
kijken.
Ze kijken als die jongens uit jeugdbendes
op de televisie. Je voelt minachting en
soms zelfs onverholen haat. Deze jongeren
vereren rappers die sneldichten over moord,
politiehaat, de romantiek van bloed op en
kogels door de straten. Hun grootste helden
zijn dikke, met goud behangen rappers die
uiteindelijk sterven, zoals zij zelf lyrisch
omschrijven. Door geweld. Die mode waait
over uit Amerika. Tegelijkertijd pakken ze
zonder aarzelen de duurste merkkleding uit
de schappen of tellen zij vervolgens zonder
zelfs maar met hun ogen te knipperen tweehonderd euro of meer neer voor een paar
aan elkaar genaaide lapjes textiel uit een
derdewereldland met een merkje erop.
Kinderen en jongeren die het hebben over
respect. Respect dat wij allemaal voor hen
moeten opbrengen. Ze bedoelen eigenlijk
dat we ze niet mogen aanspreken op het
kapot maken van dingen, het vervuilen van
de openbare ruimte, het schreeuwen van
beledigingen tegen voorbijgangers, het
mishandelen van iemand met het verkeerde
haar. Dat niemand mag opstaan tegen hun
terroriseren van alles en iedereen, die maar
op enigerlei wijze durft aan te geven dat
respect iets wederzijds hoort te zijn en iets
anders dan terreur, dan angst inboezemen.

De welvaart wordt voor ze geëtaleerd door
de commercie. Rijk zijn en veel hebben is
het enige dat voor hen telt in deze maatschappij. Er wordt een taal gesproken die
het midden houdt tussen Surinaams, Nederlands, Antilliaans en Arabisch. Woorden als
matti en homie en flakka ken ik inmiddels
wel. De woorden die ik ooit heb geleerd,
hebben inmiddels een andere betekenis. Vet
is goed. Gruwelijk is geweldig. Respect is
tegenwoordig dus angst.

Aan de andere kant groeit er een hele
generatie op van dezelfde leeftijd die meer
als de generaties voor hen begaan is met de
maatschappij, het milieu, de maatschappij,
de klimaatproblematiek. Zij doen hun best
er wat van te maken op school en studeren
zich suf. Zij weten dat voor hen niet zo’n
welvaart voorligt als de generaties vóór hen.
Een huis is onbetaalbaar aan het worden.;
Zij starten met een studieschuld, moeten later lang doorwerken en een zeker pensioen
is onzekerder dan ooit. Respect voor hen.
Hoe komt deze alsmaar groeiende kloof tussen ogenschijnlijk twee werelden tot stand?
Beide groepen worden in de steek gelaten
door de oudere generaties. Een oproep in
deze column is dan ook dat we het gesprek
moeten aangaan. Hen een toekomst met
meer perspectief moeten geven. Kwijt je van
de opvoedkundige taak ouders en leerkrachten en toon respect in de juiste zin van het
woord voor beide groepen. Er is altijd nog
hoop. Eén op één valt het altijd mee. Het zijn
allemaal mensen met hun eigen angsten en
emoties. Waardevolle mensen. Zonde om
een deel van hen te laten stikken. Iedereen
is nodig. Veel respect deze zomer. Laten we
het feest van de verbroedering tijdens de
vijftigste zomerfeesten het hele jaar voortduren? Ik doe mee.
Tekst: Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann
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Nijmegen Centrum
Benedenstad, Stadscentrum
Als bewoner weet u het beste wat er beter kan in de openbare
ruimte van uw wijk. Ook in 2018 hebben bewoners meegedacht
en (mee)gewerkt aan de inrichting van hun wijk. Doet u in 2019
weer mee?
Nijmegen Centrum

Wijkregisseur
De wijkregisseur openbare ruimte

Harry Rodenburg, vergroening Snijderstraat

‘Met een aantal personen uit de Snijderstraat hebben wij een
groep gevormd om de straat te vergroenen. We zijn begonnen
om klimplanten tegen de gevels aan te laten brengen. Iedereen
heeft zijn eigen kwaliteit ingezet om het voor elkaar te krijgen.
Bewoners kozen hun planten uit een opgestelde lijst. Het kostte
meer tijd dan gedacht, maar het voordeel is dat we nu alle
buren kennen. Uiteindelijk willen we nog verder vergroenen.’

2018

Ringstraten worden fietsstraten
In de Betouwstraat, Van Welderenstraat, van Broeckhuijsenstraat en de
Gerard Noodtstraat zijn fietsstraten
geworden. Op diverse plekken zijn
plantenbakken gemaakt.

2019

Groene Waalkade
De Waalkade verandert. Er komt gras,
bomen en een verlaagd deel met
zittrappen (podium bij het water).
Doorgaand verkeer is voortaan niet
meer mogelijk.

is uw aanspreekpunt voor alle
vragen over de openbare ruimte.
Wijkregisseur voor Nijmegen
Centrum is Anne-Marie Cobussen.
Hier kunt u terecht met al uw
vragen over de openbare ruimte.
Ze is bereikbaar op
a.cobussen@nijmegen.nl
of bel 024 - 329 27 74,
mobiel 06 - 52 75 15 58.

Meld en Herstel
Kleine ongemakken in de openbare ruimte zoals kapotte straatlantaarns en losliggende stoeptegels? Meld ze via de Meld&Herstel
app, telefonisch via 14 024 of via
de website nijmegen.nl.

Bewoners aan zet met het wijkbudget
Om bewoners te betrekken bij de inrichting van de wijk heeft elke
wijk sinds 2018 een eigen wijkbudget. Samen met bewoners is dit
budget ingezet om de openbare ruimte op te fleuren. Voor 2019 is
een nieuw wijkbudget beschikbaar. De hoogte van het wijkbudget
voor uw wijk vindt u op nijmegen.nl/mijnwijkplan. Bekijk hier ook

Geveltuinen
Snijderstraat
Bewoners van de Snijderstraat zijn samen aan de slag gegaan om de
straat te vergroenen. Gezamenlijk hebben zij in de gehele straat geveltuinen aangelegd.

welke ideeën aanspraak maken op het nieuwe wijkbudget of dien
zelf een idee in.

Kunstige stad

Insecten en vlinders

Priemstraat

Kromme Elleboog

Om het centrum op te fleuren zijn verzoeken ingediend voor het

Bewoners aan Kromme Elleboog hebben het initiatief genomen om het

ophangen van een oude foto van de Priemstraat aan het begin van

in kader van Operatie Steenbreek een deel verharding te verwijderen

de Priemstraat vanuit de Waalkade. De bewoners, eigenaren en

en te betrekken bij het bestaande groen. Er ontstaat een ontmoetings-

ondernemers buigen zich over schetsen voor het opfleuren van

plek met aantrekkelijke beplanting, niet alleen voor de bewoners maar

enkele onderdoorgangen met streetart.

ook voor insecten en vlinders.

Groene ontmoetingsplek
Scholenhof
Het gazon wordt deels omgevormd naar kleurrijke beplanting.
Het wordt aantrekkelijker voor bewoners, maar ook voor vlinders
en insecten. Bewoners steken zelf de handen uit de mouwen op
deze groene ontmoetingsplek.

Adopteer een plantenbak
Bloemerstraat
Ondernemers en bewoners hebben in de Bloemerstraat planten bakken geadopteerd. De bakken zijn gevuld en worden verzorgd door
de ondernemers en bewoners.

nijmegen.nl

advertentie

MARIKEN OOK OP INSTAGRAM
Naast de website www.marikenmagazine.nl zijn wij sinds kort
ook te vinden op Instagram. Hierop worden verschillende dingen
gedeeld, zoals foto’s en verhalen van en over de bewoners uit het
centrum en de Benedenstad van Nijmegen. Als je ideeën of in- of
aanvullingen hebt kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt
ons vinden @marikennijmegen.

Zomercursus
mediteren
Nijmegen

Kennismaken met
zenmeditatie in
4 lessen in de maand juli
meer info en aanmelden:
www.zen.nl/nijmegen

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

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

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

Exclusieve live jazz
voor concerten,
feestjes en recepties.

www.wiromahieu.com

PATATHUISJE PICCOLINO
Lange Hezelstraat 23 | 6511 CB Nijmegen
T 06 21 53 24 96
www.piccolinonijmegen.nl

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

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

Peter Janssen Schilderwerken
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406
www.pjschilderwerken.nl

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

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

In de gemeenteraad van Nijmegen zetten wij ons al meer dan 12 jaar in met
als motto: ‘Doe maar gewoon Nijmegen’ !

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

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

Gewoon Nijmegen is altijd op zoek naar Nijmegenaren die ons hierbij kunnen
ondersteunen.
Meer weten over het raadswerk en de vergoeding:

Bel met Ton Roes, fractievoorzitter: 06.51296826 of mail de fractie

(info@gewoonniimegen.nl

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

UW
GEGEVENS
HIER?
DAT KAN!

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten?

Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl
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Nijmegen-Centrum
rondom st steven
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