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René van Diest

‘Guitar man’
over scheren, knippen, tokkelen en een goed gesprek

Voor mij was hij lange tijd ‘de gitaarman’. Al een tijd lang kwamen
we elkaar tegen in het Kronenburgerpark met onze honden. De
naam van zijn hond kende ik wel: Ruben, een grijze Franse buldog
van een jaar oud. Maar hoe het baasje heette wist ik niet. Toen ik
een keer met mijn hond door de Hezelstraat liep en de hond aansloeg omdat hij Ruben zag, zag ik het baasje van Ruben gitaar spelen in een leegstaand pand dat hij overduidelijk aan het opknappen
was. Later vertelde mijn collega-redactielid Rosa over een man met
een grijze Franse buldog die een barbershop annex gitaarschool
ging openen in de Hezelstraat. Vanaf dat moment noemde ik het
baasje van Ruben ‘de gitaarman’.
René van Diest, 44 jaar, geboren in Lisse, was een laatbloeier. Pas op zijn
zeventiende nam hij een gitaar in zijn hand en ging op les. In rap tempo
doorliep hij de plaatselijke muziekschool. Hij bleek talent te hebben.
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Geen wonder dus dat hij naar het conservatorium in Maastricht ging
om daar klassiek Spaanse gitaar te gaan spelen. Na het conservatorium
is hij les gaan geven, maar kwam er al snel achter dat hij niet zakelijk
genoeg was. Dus echt verdienen deed hij er niet mee. Toen is hij een
zijpad ingeslagen en heeft hij hbo-V duaal gedaan in Nijmegen om zijn
zakelijke kant te ontwikkelen. Hij is ook nog een tijd coördinerend verzorgende geweest. In beide vakken, als leraar gitaar en als coördinerend
verzorgende, was hij dienstverlenend bezig en leverde hij maatwerk.
Ieder mens en iedere situatie vergt een andere aanpak. Uiteindelijk is
René toch weer les gaan geven. De laatste jaren was hij actief in wijkcentrum de Burghardt in Bottendaal en in een dependance in Lent. Toch
kwamen daar op een gegeven moment de muren op hem af. Wanneer
zijn leerlingen waren vertrokken, zat hij letterlijk, met zijn gitaar, tussen
vier muren opgesloten. Thuis had hij nog een andere hobby: knippen en
scheren. Geïnspireerd door scheer- en knipbeurten bij hemzelf door an-

bijbrengen. Het ontdekken van de gitaar zelf is
de beste basis voor verder onderwijs. Zijn favoriete gitaarstuk is Adios Nonino van Piazzolla.
Hij is sowieso fan van Piazzolla. Die karakteristieke combinatie van klassiek repertoire met
licht repertoire spreekt hem zeer aan. De naam
van zijn zaak, Capodastro, heeft verder geen
diepere betekenis. Een Capodastro, of kortweg
Capo is een klem die gebruikt wordt om bij
snaarinstrumenten met fretten alle snaren een
aantal halve tonen hoger te laten klinken. Hij
vond het wel mooi en buitenlands klinken en
hoopt dat mensen er nieuwsgierig naar worden.

Uitstraling

Copadastro in de Lange Hezelstraat

deren, besloot hij een stoel en een spiegel aan
te schaffen voor bij hem thuis. Een korte training deed de rest. Vrienden en familie waren
welkom bij de ‘barbier’. Niet alleen voor een
glad geschoren gezicht maar zeker ook voor
een goed gesprek.

Uniek concept

Nadat zijn relatie verbroken was, is hij in een
van de nieuwbouwappartementen op het oude
Gelderlanderterrein gaan wonen. Van daaruit
liep hij vaak met hond Ruben door de Hezelstraat. Daar zag hij een pand een tijdje leeg
staan. Zijn verbeelding sloeg op hol. Wat zou
het gaaf zijn als zijn beide passies, gitaarspelen
en barbieren, in dat pand samen zouden komen. Hij raakte in gesprek met de eigenaar en
het klikte. De eigenaar van het pand was direct
gecharmeerd van het unieke concept van René
en allang blij dat er niet weer een horecazaak
bij kwam. Ook was de eigenaar onder de indruk van de gedrevenheid van zijn potentiële
huurder. De onderhandelingen over de prijs
duurden een tijdje. Dit gaf René de tijd om de
stoute schoenen aan te trekken en de marketing van zijn aanstaande bedrijf op te starten.
Op een zaterdag in het voorjaar, gewapend
met scheermes en schaar, plaatste hij zijn kappersstoel op straat vlak voor supermarkt de
Spar. Hier bood de barbier voor een prikkie, of
in sommige gevallen gratis, zijn diensten aan.
Het was een groot succes. Tijdens de behandeling vertelde René over zijn plannen en zijn
potentiële pand next door. Deze klanten van
het eerste uur komen nog steeds bij hem langs
voor een beurt.

Verbouwen

Drie maanden geleden was het zover. Het
huurcontract was rond. Vanaf dat moment is
hij non-stop aan het verbouwen geweest. Het
pand, waar voorheen een sfeerloze discountbloemist zat, was behoorlijk verwaarloosd. Nu
is het ruimtelijk, basic ingericht en kwalitatief

afgewerkt. Voorin huist de gitaarschool, in het
midden staat de barbiersstoel, en achterin is
plaats voor zijn derde passie: Club Ola. Vorige zomer deelde René ijsjes uit op het eiland
en op de Waalsstrandjes. Dat was een groot
succes en zorgde voor een mooi startkapitaal.
Nu staan er twee diepvrieskasten verdekt opgesteld in zijn zaak. Ook dit seizoen gaat hij
op warme dagen de boer op met zijn Calippoijsjes. Fijne en handzame ijsjes om te verkopen.
Je kunt ze ook makkelijk toegooien aldus the
iceman.

Zichtbaar

In tegenstelling tot zijn werk in het wijkcentrum
is alles wat hij doet zichtbaar voor de omgeving. En daar geniet hij van. Iedere ochtend, als
de stad wakker wordt, speelt hij zo rond 10.30
uur op een hoge kruk op de drempel van zijn
winkel op zijn gitaar. Hond Ruben ligt dan helemaal zen aan zijn voeten. Ruben is zijn beste
reclame en zorgt voor de juiste pr. Zijn publiek
van aangrenzende ondernemers en passanten
geniet mee. Hij krijgt vaak positieve woorden
toegeroepen van toevallige voorbijgangers: ‘Jij
leeft echt je droom’ of ‘U ziet er bijzonder tevreden uit.’

Zakelijker

Sinds zijn opening in de stad is zijn klantenbestand met tien procent toegenomen. Hij is
nog aan het dubben wat hij met zijn klanten
uit Lent gaat doen. Nu verzorgt hij daar ook
nog lessen, maar het liefst haalt hij ze ook naar
de stad. Hij snapt best dat mensen dan afhaken. Maar misschien is er nog iets creatiefs
te bedenken. Door vallen en opstaan is hij in
de loop der jaren veel zakelijker geworden. In
eerste instantie kwam dat lesgeven in zakelijk
opzicht niet van de grond omdat hij te lief was.
Nu is hij een stuk harder geworden. Hij levert
immers grote kwaliteit en daar moet gewoon
voor betaald worden. Als klassiek geschoold
gitarist wil hij het echte ambacht zijn leerlingen

Door zijn klanten wordt hij graag gezien als
toegankelijk en gastvrij. De uitstraling van de
zaak is minimalistisch en functioneel: no-nonsense, gemakkelijke prijzen en bovenal stijlvol.
Hier staan geen mensen met petjes te knippen,
zegt hij met een knipoog. Het is ook uniek dat
kinderen samen met hun ouders op les kunnen. Dat geeft een hele bijzondere dynamiek.
Rust, kwaliteit en bevlogenheid is wat overheerst.

Uniek concept

Capodastro is geen zakelijk concept om snel
geld te verdienen, maar een uniek concept dat
vanuit passie is ontstaan. Dat voelen mensen.
Zelf heeft hij het gevoel dat hij eindelijk geland
is. Nu valt alles de goede kant op. Hier, in deze
kleine centrumstraat, heerst een fijne sfeer. Dit
houdt hij wel tot aan zijn pensioen vol. Voor
René voelt het allemaal als een godsgeschenk,
terwijl hij niet gelovig is. Zou hij dan toch bestaan?
Tekst: Manja van der Kraan

Foto’s: Gerie Sandmann

Capodastro heeft twintig jaar ervaring
in het geven van gitaarlessen. De enige
gitaarschool van de regio met keuze uit
vier verschillende muziekstijlen: klassiek, flamenco, pop en jazz.

•

Kinderen vanaf 6 jaar

•

Ouders samen met kind op les

•

Betaalbaar in termijnen

•

Ukelelelessen

Info.capodastro@gmail.com
06 44 18 40 10
www.capodastro.nl
In de Barbershop, onder de naam ‘Hezelbarbers Nijmegen’, worden baarden
getrimd en knipbeurten gegeven.
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Inspirerende

JOLAN
DE RAPPE RAPMAN

jongeren
Jolan van Zanten (22) en ik (67) hebben afgesproken in het Kronenburgerpark op het bankje vóór de dierenweide en even voor
het afgesproken tijdstip zit ik op hem te wachten.
Klokslag 11.00 uur zie ik hem de ingang binnenlopen, maar hij slaat
rechtsaf richting Kruittoren. Ik roep hem na, maar als rechtgeaarde
hiphopper heeft hij een koptelefoon op en hoort mijn geroep niet.
Enkele geiten in de weide ‘apen’ me na met mijn geroep, maar ook dat
helpt niet. Snel pak ik mijn fototas en loop hem achterna. Ik moet er
nog flink de pas inzetten en zie hem het houten bruggetje overgaan.
Op een bankje tegenover de volière strijkt hij neer en daar begroeten
we elkaar.
Jolan en ik kennen elkaar van de Werkenrodeschool in Groesbeek,
waar hij een van mijn leerlingen was. Hij speelde indertijd in het CPvoetbalteam, een paralympische sport, maar door een langdurige
blessure (vier maanden) kwam daar helaas een vroegtijdig einde aan.
Jolan volgde de opleiding Horeca en Dienstverlening en liep ook stage
bij Blixem, een restaurant waar mensen met een beperking werken en
heeft daar nu een baan in de bediening. Het bevalt hem prima.
Op weg naar Doddendaal, waar hij sinds twee jaar woont, wisselen we
alvast wat algemene informatie uit en binnen vijf minuten staan we in
zijn ruime kamer. Jolan vertelt dat hij gedurende zijn revalidatieperiode
in aanraking kwam met hiphop. Hij volgde bij New Arts in de Lindenberg een rapcursus bij rapper Roscovitsch, een bekende in het circuit.
Hij kwam daar in contact met verschillende mensen in de Nijmeegse
hiphopscene en deed diverse optredens. Zo kwam het dat hij ook op
het Waalzinnig festival optrad.
Het Waalzinnig festival staat voor inclusie en stimuleert iedereen om
zich te uiten door middel van kunst in al zijn verschijningsvormen. Art
Inclusive: Kunst voor en door iedereen. Jolan werd ambassadeur van
het festival dat wederom wordt gehouden op 7 juni 2020 op het Mariënburgplein in Nijmegen.
Hij ziet het als zijn taak om jongeren, zoals hij het zelf verwoordt, ‘met
een handleiding’ te stimuleren om vooral voor zichzelf op te komen en
actief deel te nemen aan de maatschappij. Jolan is een goed voorbeeld
van doorpakken en positief in het leven staan, ondanks tegenslagen
die je als ‘jongere met handleiding’ helaas vaak tegenkomt.
Aangezien ik weinig verstand heb van rappen en hiphop, legt Jolan me
uit dat in Nijmegen een levendige hiphopscene bestaat. Hij maakte ook
muziek in België, maar daar is in vergelijking met Nederland nog weinig te doen op rapgebied. Enkele namen in België: Safi, Pepe en Porto.

Jolan van Zanten in het Kronenburgerpark
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Zijn inspiratie voor raps haalt Jolan vooral uit dagelijkse ervaringen. Dat
kan van alles zijn: bier drinken, uitgaan, meisjes, baaldagen, vakantie
et cetera. Een van zijn eerste raps die hij opnam was ‘Wajong’, een rap
over een uitkering voor jongeren die door hun beperking ‘arbeidsongeschikt’ zijn.

Qader Shafiq
Rappende Jolan

Enkele fragmenten uit de rap ‘Wajong’

24/7 … krijg me Wajong elke maand
Heb me nog nooit zo in de moneyfolk gewaand
Wajong op de bank … Wajong in m’n zak
Dank je Mark Rutte … kijk hoe ik mijn Wajong pak (stem Mark Rutte: ‘uitstekend!’)
Refrein:
Ik heb m’n Wajong … ik heb m’n m ... fucking Wajong
Ik heb m’n Wajong … ik heb m’n m … fucking Wajong

Nee … ik heb geluk
Bijna afgekeurd … geef geen ene fuck
Kom ik thuis … gooi m’n Wajong op de vloer
Neem m’n Wajong mee op m’n eigen toer
Jij hebt geen Wajong … doe niet zo stoer et cetera.
Jolan had in het begin veel steun van zijn jongere broer Robin, met wie hij ideeën uitwisselde en zijn eerste nummers maakte. Maar nu doet hij alles zelf en
gebruikt daarvoor het programma Ableton Live, waarmee je beats kunt maken.
Hij laat me ook een van zijn laatste creaties horen. Klinkt verdomd goed en,
eerlijk is eerlijk, ik begin het steeds meer te waarderen.
Al met al krijg ik een goed beeld van wat Jolan beweegt in zijn missie om jongeren te stimuleren om zich creatief te uiten en niet bang te zijn om fouten te
maken. Dat hoort er allemaal bij.
Op mijn vraag hoe zijn nabije toekomst eruitziet, antwoordt hij:
‘• Lekker bezig zijn met muziek.
• Meer van de wereld zien.
• Mijn ambassadeurschap verder uitbouwen.
• Genieten van wat er op mijn pad komt.’
Jolan, dank voor je enthousiasme en passie. Het was een bijzondere ervaring!
Wil je meer weten van Jolans activiteiten? Kijk dan op zijn Facebookpagina:
jolan muziek 024.
Tekst en foto’s: Gerie Sandmann

Tortelduifjes en moeders
De recente Nederlandse hitte had ik verruild met die van
Kabul. Mijn zieke moeder riep mij op om even bij haar te
zijn. Ik zat aan haar bed en luisterde naar haar verhalen.
Leuke anekdotes uit het verleden of geklaag over haar
gezondheid. Zij vroeg naar mijn vrienden in Nederland.
En naar de ervaringen van afgelopen Vierdaagse. We bewonderden samen het tortelduifjespaar dat op haar balkon
genesteld was. Het mannetje vloog weg en bracht takjes
die hij aan het vrouwtje gaf. Zo lief.
Ons samenzijn werd onderbroken door het getril van ons
huis en het geluid van explosies erna. We zetten de radio
aan. Even later wisten wij waar de aanslag was en hoeveel slachtoffers er waren. Mijn moeder vertelde dat zij
bij het horen van explosies en zwaar geschut Nederland
bedankt dat ik daar mag zijn.
Na een kleine twee weken bij haar zat ik in het vliegtuig
te reflecteren op het verblijf in mijn moederland. Op mijn
iPhone keek ik naar de foto’s van mensen, dieren en objecten daar. De afstand van ruim zevenduizend kilometer
verklaarde het geweld, de onrechtvaardigheid en wanhoop
die ik daar zag. Ik snelde naar Nijmegen om het gebrek
aan onvoorwaardelijke warmte daar hier te compenseren.
Eenmaal thuis nam ik de post door en scande de kranten
van afgelopen weken. Tussen de vele enveloppen lag de
ansichtkaart van Henny Tiellemans die mij bedankte voor
het boek Weg naar je eigen land. De kaart was vóór de
Vierdaagse verstuurd. Haar woorden op de kaart waren
net zo lief als zijzelf is. Henny is een van de zeven geportretteerden in het boek Dukenburg dichterbij. Lees het
verhaal van dat Nijmeegse oorlogskind, een van de eerste
bewoners van Dukenburg. Henny’s echtgenoot Henk was
een van mijn eerste collega’s van wie ik de fijne kneepjes
van de Nederlandse taal heb geleerd.
Henny gaf mij geen kans haar te bedanken voor haar
mooie woorden. Dezelfde postbode die haar mooie kaart
had bezorgd, gooide een dag na mijn aankomst haar overlijdensbericht in de bus. Lieve Henny, de oppasmoeder
van vele Dukenburgse kinderen. Mijn oppasmoeder blies
haar adem uit toen ik in het vliegtuig zat. Kijkend naar de
foto’s van tortelduifjes op het balkon van mijn moeder huil
ik om Henny. Ik denk aan haar Henk en haar enige zoon
Charles.
Qader Shafiq

Foto: Jacqueline van den Boom
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Kronenburgerpark

De bezoeker
Wie is nou eigenlijk de bezoeker van het park,
de dierenweide, de volière?
Behalve van wat wij, de medewerkers van de
Stichting Vrienden Kronenburgerpark, zíen,
kunnen we iets opmaken uit het gebruik van
het telefoonnummer dat vermeld staat op
verschillende plekken in het park om contact
te maken.
Voorop staat dat de meeste bezoekers bellen
uit bezorgdheid voor de dieren. En die gaat
soms heel ver. Maar ook om andere redenen
wordt er contact gezocht. Een selectie:
‘Er lopen twee pauwen in de Bloemerstraat’.
8

Of nog erger: ‘Een pauw graaft mijn plantenbak op het balkon uit.’
Een dergelijk telefoontje komt in het voorjaar
wel drie keer per week.
‘Een vogeltje in de volière zit verstrikt in een
klein takje met zijn pootje.’
‘Een vogeltje heeft een bloedend pootje.’
‘Er ligt een plastic zak in de dierenweide.’
Alarm!
‘Een jonge pauw loopt buiten het hek.’
‘Een geitje loopt mank.’
‘Mijn dure skateboard is in de vijver terechtgekomen.’
‘Mijn drone hangt in een boom.’ En hoog!
‘Mijn frisbee landde over het hek.’
‘Mijn boemerang vloog over het hek.’ Twee

keer op een middag.
‘Mijn bal kwam in de weide terecht!’
‘Mag ik mijn trouwfoto’s laten maken in het
park?’
‘Kan ik de grot bezoeken?’
Uit deze vragen komt vanzelf bovendrijven
dat jong en oud het park bezoeken; dierenvrienden en ontspanningzoekers.
Wij zijn blij met de aandacht voor de dieren.
Schroom dus niet om te bellen bij ongerustheid. Wij staan u met plezier te woord.
Bij de frisbees en de ballen is de reactie soms
iets vertraagd. Dat wel!
Tekst: Joke van Onna

Foto: Carl030nl

‘CENTRUM
BEWEEGT’
In de mei-2019-editie van Mariken richtte
zij zich voor het eerst tot de bewoners van
het centrum en de Benedenstad: ‘Centrum
Beweegt’, een initiatiefgroep die zich tot
doel stelt te werken aan het bevorderen van
een gezonde leefstijl. Haar uitgangspunten
zijn ‘Positieve gezondheid’ (niet kijken naar
je beperkingen, maar focus op wat je nog
wél kunt) en ‘Gezond is plezier’, met de focus op het gezamenlijk inzetten op de gezondheid; wijkbewoners in het centrum en
de benedenstad samen met professionals
werkzaam op het gebied van Zorg en Welzijn.

Tom van Vliet met het door hem ontworpen logo

In diezelfde editie werd er ook een oproep
geplaatst om een logo, een beeldmerk te ontwerpen voor ‘Centrum Beweegt’. Dat beeldmerk zal gebruikt worden bij allerlei sport- en
gezondheidsactiviteiten, om evenementen aan
te kondigen, en om sport- en beweeggroepen
te promoten.

De meeste leden van de initiatiefgroep kozen
uiteindelijk voor het ontwerp van Tom van
Vliet. Vooral het speelse karakter en de kleurrijke vormgeving sprak hen zeer aan. Hopelijk
zullen we dit beeldmerk de komende jaren nog
op tal van evenementen tegenkomen.

samenkomen. En hij houdt van wandelen. Hij
is op het moment van het interview net terug
van vakantie waar hij samen met de familie het
Franse hooggebergte introk. ‘Hij loopt mij er
tegenwoordig uit’, vertelt Tom’s vader.

De afgelopen maanden hebben zich enkele
ontwerpen aangediend en de organisatie heeft
daaruit de winnaar geselecteerd.

Even voorstellen: Tom van Vliet

Tom woont samen met zijn broer Daan en zijn
ouders in de Benedenstad. Hij is 11 jaar (tegen de tijd dat deze editie in de bus valt is hij
net 12 geworden) en houdt van tekenen. Maar
tekenen is niet zomaar een hobby. Wanneer
hij tijdens ons gesprek zijn tekenboeken en
-schriften laat zien en pagina voor pagina zijn
werk toont, glundert hij van oor tot oor. En terecht! Vol trots vertelt hij dat hij in 2017 de Nederlandse Kampioenschappen Striptekenen in
de leeftijdscategorie 9 tot en met 11 jaar heeft
gewonnen. Zijn winnende cartoon vertelt het
hilarische verhaal van het ‘Spruitje dat lekker
wou worden’.

‘Ik dacht gewoon aan wat we bij gym doen’,
antwoordt Tom op mijn vraag naar wat hem
inspireerde voor het maken van het beeldmerk
van ‘Centrum Beweegt’. En over het beeldmerk
zelf verduidelijkt hij: ‘Het is een basketbal, een
voetbal en een hockeystick. En de achtergrond
is gras, want we gaan meestal buiten sporten,
met de blauwe lucht. En in de letters zie je die
terugkomen met wat vogels.’

En de winnaar is…

Tom doet ook aan sport, capoeira een sport
waarin vechten, dansen, acrobatiek en muziek

Het beeldmerk

Tom gaat het komende jaar naar de middelbare school, naar de Nijmeegse Scholengemeenschap, ook omdat die school het vak ‘tekenen’
als eindexamenvak heeft. Ik wens hem veel
succes en denk dat we nog veel van Tom zullen horen, en vooral zien!
Tekst: Jack Fila

Foto: Gijs van Vliet

De winnaar ontvangt een tegoedbon ter waarde van 50 euro om te gebruiken bij Café De
Plak, Bloemerstraat 90. De runner-up ontvangt een tegoedbon van 25 euro om te gebruiken
bij restaurant Barrika, Van Welderenstraat 111.
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MijnWijkplan
De inwoners van Nijmegen beschikken over een zogeheten wijkbudget. Dit budget wordt door de gemeente ter beschikking gesteld en is per wijk verschillend: afhankelijk van de grootte en
bevolkingssamenstelling. Met het wijkbudget kunnen bewoners
ideeën realiseren die de duurzaamheid en de leefbaarheid van de
wijk bevorderen.
Op deze pagina leest u over een aantal ideeën die het afgelopen jaar
hun weg hebben gevonden naar MijnWijkplan, Centrum – Benedenstad.
Sommigen verkeren nog in de ideeënfase, anderen zijn al heel concreet
in hun ontwikkeling. Voor de volledige lijst zie MijnWijkplan.nl.

Vergroening Hertogstraat en Hertogplein

Gedacht wordt aan boomkorven en klimplanten op stalen staanders.
Immers, groen heeft een positief effect op de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en beleving van het gebied. Het verkoelt in de zomer, trekt
bedrijven en consumenten aan en draagt bij aan de sociale cohesie en
de sfeer.

Calisthenics park, Waalkade

Impressie vergroening Hertogstraat en Hertogplein

Uit studies blijkt dat buitensporters minder last hebben van spanning,
boosheid en depressie en dat zij zich energieker en plezieriger voelen na
afloop van een training. Door buiten sportvoorzieningen aan te leggen
wordt het (gezamenlijk) buiten sporten in een meer natuurlijke omgeving gestimuleerd. Een volledig calisthenicspark biedt daarbij veelzijdigheid en diversiteit aan sportmogelijkheden. (Voorbeeldfoto: Calisthenicspark, Goffert)

Onderdoorgang Plein 44 – Scheidemakershof

Een bewonersinitiatief via mijn wijkplan om iets cultureels of historisch,
als afbeeldingen aan te brengen in deze verwaarloosde onderdoorgang.
Kunstenaar Vincent William van Combolution kwam met het idee om
een beeltenis van het bombardement van 22 februari 1944 uit te beelden, een goed idee passend bij de locatie Plein 1944.

Maquette Nijmegen-Centrum, wijkcentrum ’t Oude Weeshuis

Wijlen Frans Friederichs heeft een prachtige maquette gemaakt van de
Benedenstad gezien vanaf de Waal uit 1932. Alles is tot in de perfectie
nagemaakt en is in zijn geheel circa 12 meter lang. Binnenkort te zien in
de tuin van wijkcentrum ’t Oude Weeshuis.

Oranje tulpenbed op de rotonde Waalkade/Lage Markt

Calisthenics park, Waalkade
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De stenen van de rotonde vervangen door groen, zodat in het voorjaar
2020 oranje tulpen kunnen bloeien. Oranje tulpen staan symbool voor
de vriendschap tussen de Amerikaanse stad Albany en Nijmegen. Op de

Onderdoorgang Plein 44 – Scheidemakershof

Oranje tulpenbed op de rotonde Waalkade/Lage Markt

Beschikbaar wijkbudget
In 2019 is er nog 45.500 euro van de 50.000 euro uit
het wijkbudget beschikbaar voor omvormingen, vervanging en extra onderhoudsmaatregelen voor de
openbare ruimte in Centrum en Benedenstad.
Maquette Nijmegen-Centrum, wijkcentrum ’t Oude Weeshuis

nabij gelegen Waalkademuur komt tevens een plaquette die het verhaal
vertelt van de wederopbouwhulp na de Tweede Wereldoorlog van Albany aan Nijmegen.

Bronnen: website gemeente Nijmegen, diverse initiatiefnemers, AnneMarie Cobussen.
Samenstelling: Jack Fila

Op MijnWijkplan.nl kan de wijkbewoner zijn of haar ideeën
indienen. Hier kan hij zich informeren over ideeën die andere wijkbewoners hebben ingediend.
Ook is het mogelijk ideeën via de gewone kanalen in te
dienen. De wijkregisseur helpt daarbij.
Voor het Centrum en de Benedenstad is Anne-Marie
Cobussen het aanspreekpunt: (024) 329 27 74 of
06 52 75 15 58, a.cobussen@nijmegen.nl.
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Waalkade: nieuws en nieuwtjes
Als bewoners en ondernemers van de binnenstad zijn we allemaal nauw verbonden
met de Waalkade, al is er dit jaar wel heel
veel veranderd. Veel positief, maar er kleven ook wel wat nadelen aan de herinrichting. Daar gaat het gemeentebestuur zich
zeker over buigen.
Van verkeersbrug tot spoorbrug nemen we in
een notendop zoveel mogelijk even door.

Verkeersburg

Het betondek van de verkeersbrug wordt
vervangen. Er is maar één rijstrook stad in
en één rijstrook stad uit beschikbaar voor
personenauto’s en openbaarvervoerbussen.
Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie
geen gebruik maken van de Waalbrug. De
eindtijd van de renovatie is niet bekend.
Fietsers moeten voorlopig slalommend naar
de overkant maneuvreren. Autoverkeer kan

niet meer via de Voerweg naar de Benedenstad. Als je vanaf de oostkant de stad binnenkomt rijd je dus behoorlijk om. Lastig, maar
niet onoverkomelijk.

De Kaaij

Cultureel terras De Kaaij was deze zomer
lekker lang open. Van vrijdag 14 juni tot en
met zondag 15 september was het één groot
feest om daar te vertoeven, met dagelijks
live muziek. Vaak werd er een podium voor
lokaal talent geboden en een plek voor kleine
lokale ondernemers. Tijdens de Vierdaagse
mocht De Kaaij worden uitgebreid tot onder
de verkeersbrug vanwege de stopzetting van
de werkzaamheden aan de brug. De Kaaij
blijft een heerlijke plek om te vertoeven en is
hopelijk een blijvertje.

Foute parkeerplek

Door een foutje op de website van de gemeente waanden automobilisten zich veilig
verzekerd van een nieuwe parkeerplek bij de

Lindenberghaven. Een oplettende bewoner
tweette een foto van het geparkeerde blik.
Onze immer alerte journalist Rob Jaspers
besteedde er vervolgens ook nog aandacht
aan en toen was het uit met de pret. De bijna
vergroening van de Waalkade wordt niet meer
verstoord door grijs. Regenval in augustus
doet de rest. Bomenplant aan het einde van
het jaar completeert het geheel.

Rondvaarten

Overigens kunt u weer rondvaarten boeken
met Rob Jaspers op de Pannenkoekenboot.
Zeer de moeite waard. Rob heeft ook weer
goede doelen met de opgebrachte gelden: permanente zichtbaarheid geven aan de slachtoffers van het bombardement en bijdragen aan
een beeld van de kaaisjouwer. Geweldige
doelen, waarvoor hulde voor deze betrokken
bewoner van onze stad.

Casino

Het casinohuurcontract loopt af in 2024. Onlangs heeft een woordvoerder laten weten dat
het niet ondenkbaar is dat het casino verhuist
naar een andere plek. Voldoende parkeerplek
is essentieel voor een casino en dat is hier
niet meer haalbaar. Nieuwe kansen voor deze
unieke plek aan de kade. Zo’n fraai gebouw
is het nu ook weer niet.

Groen

Het groene karakter van de kade is al goed
zichtbaar, maar vereist veel onderhoud. Door
droogte was het nieuw ingezaaide gras snel
geel en had nauwelijks tijd om te wortelen.
Door regenval in augustus trok dit snel bij,
maar kreeg ook het onkruid de kans om snel
te groeien. Het groenbeheer zal alle zeilen bij
moeten zetten om er iets fraais van te maken.

Bussen

Er rijden meer bussen over de Waalkade dan vroeger
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De bussen zijn een heikel punt. Bewoners
hebben al geklaagd over de enorme hoeveelheid bussen die over de kade rijden.
Op verschillende punten kunnen ze elkaar
nauwelijks passeren. Voetgangers en fietsers zijn nog niet gewend om alert te zijn.
Zij wanen zich op een verkeersvrije kade.
De bussen zijn stil. Je hoort ze nauwelijks

William Nijland

From the police
with love

Zonnebaden bij de verkeersbrug

aankomen. Het iets verbreden van de weg
en het duidelijk aangeven van een voet- en
fietspad kunnen oplossingen zijn. Ook kun
je je afvragen of alle bussen wel die route
moeten volgen. De bussen naar Kleef en naar
Millingen bijvoorbeeld krijgen niet meer passagiers aan de kade. Veel bussen kunnen ook
de route rechtstreeks over de singels volgen.
Aan het einde van de Veemarkt, bij het Joris
Ivensplein, komen veel bussen met hun draai
ook in het gedrang met personenauto’s.

Terrassen

De restaurants hebben grotere terrassen gekregen. Dit is zeker een vooruitgang. Hopelijk betekent dit eindelijk een opbloei van de
horeca en een einde aan de leegstand.

Zentuin

Als u de Zentuin zoekt. Deze is verhuisd naar
de binnentuin van ’t Oude Weeshuis.

Te koop

Het gebouwtje op de keermuur staat te koop.
Als u op zoek bent naar een unieke woon- en
werkplek, dan is dit uw kans. Maar misschien
kan er toch ook gedacht worden aan sloop.

Ontgassen

De blauwe lichtjes aan de lantaarnpalen
wijzen erop dat er werk wordt gemaakt aan
de metingen van fijnstof en illegale ontgassing. Schippers negeren vaak het provinciale

verbod op varend ontgassen. De provincie
Gelderland heeft sinds februari 24 elektronische neuzen in werking langs de Rijn en
de Waal. Van 20 februari tot 1 mei hebben
deze ‘e-noses’ al 42 maal vastgesteld dat een
schip giftige stoffen heeft geloosd tijdens
het varen, verdeeld over diverse plekken en
verschillende tijdstippen. Daarbij ging het in
de meeste gevallen om benzeen en benzeenhoudende stoffen die kankerverwekkend zijn.
Als de boosdoeners gepakt kunnen worden is
het helemaal fijn.

Opruimen

De cruiseschepenvaart groeit nog steeds.
Onze binnenstad wordt druk bezocht. Zij
kunnen in Nijmegen fraai aanleggen en goed
bevoorraad worden. Het zou fijn zijn als de
overlast die rondhangende jeugd in auto’s bezorgt beperkt blijft. Irritant is het steeds weer
terugkerende zwerfvuil aan de kade. Bepaald
geen reclame voor de aanmerende toeristen.
Bewonderenswaardig zijn de mensen die het
elke dag weer opruimen.

Meer

Voor meer nieuws over de ontwikkelingen
zijn er diverse sites die regelmatig nieuws
publiceren. Gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl) en Rijkswaterstaat (www.rijkswaterstaat.nl) zijn daar twee van.
Tekst: Anneke Arzbach

Politie Nederland onderzoekt. Zij
onderzoekt maatschappelijk moeilijke
problemen. De politie wil andere
onderzoeksmogelijkheden inzetten. Zij
heeft gekozen voor het inzetten van
mensen uit de kunstwereld.
Ik vind dat de afstand tussen burger en
dakloze groot is, te groot.
Om een lang verhaal kort te maken.
Samen met kunstenares en social
designer Anne Deborah Bakker
onderzoeken we het fenomeen ‘dropouts
Nijmegen. Hoe slaan we de brug? Hoe
brengen we mensen samen en creëren
we leuke initiatieven? Lossen we hiermee
het probleem op? Ik denk het niet, maar
het levert wel een positieve bijdrage aan
ons mooie Nijmegen.
Ik leer dus werken met hastags als
#extreem luisteren #onaf #zien #voelen
#afleren #co-creatie #hackthesystem
#ruimte van het niet-weten. Heel wat
anders dan beleid, wetten, regels en
protocollen!
Wilt u meer weten? Kijk dat eens op
www.socialdesignpolitie.nl of volg ons op
Instagram #de_goedkeuring.
U kunt ook met eigen ogen komen kijken
en misschien meedoen. Kom vrijdag
11 oktober 2019 tussen 13-16 uur naar
het Kolpinghuis. Tijdens de Nijmeegse
Daklozendag presenteren we een aantal
prachtige voorbeelden. Kom en bekijk
onze expositie en doe mee!
Alle projecten (7 in Nederland) zal de
politie laten zien tijdens de Dutch Design
Week in Eindhoven op 19 tot en met 27
oktober 2019,
www.worlddesignembassies.com/
embassies/safety/
From the police with love.
William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl.
Twitter: @wijkagt_william

Foto’s: Gerie Sandmann
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Nachtburgemeester Hendrik-Jan Derksen
‘Ik vind het allemaal
even leuk om te doen’
De Wolfskuil is een favoriete woonplek voor
bestuurders in de stad. De wijk herbergt
niet alleen twee wethouders, maar ook de
nachtburgemeester. Dat was het geval met
Angela Verkuijlen, die de functie bekleedde
van 2016 tot 2018, maar ook met de huidige
nachtburgemeester Hendrik-Jan Derksen.
Hij nam het stokje over van Cas Leermakers,
die om zwaarwegende persoonlijke redenen afgelopen maart terug moest treden.
Hendrik-Jan was al nachtwethouder en hij
is nu al druk bezig met het organiseren van
nieuwe verkiezingen, die in oktober van dit
jaar plaats zullen vinden.

Doro Krol

Nijmegen kent sinds 2010 een nachtburgemeester. Doro Krol werd als eerste in die functie gekozen en bleef dat maar liefst zes jaar. Zij
zette de nachtburgemeester in Nijmegen op
de kaart en zocht contact met andere nachtburgemeesters in Nederland. Haar opvolgster
Angela Verkuijlen heeft de baan verder ontwikkeld en ging zelfs internationaal rondkijken.
Hendrik-Jan ziet zichzelf vooral als verbinder.
‘Een nachtburgemeester houdt zich bezig met
horeca in de stad, citymarketing, festivals, veiligheid, het drugsgebruik, overlast. Er gebeurt
veel meer in de nacht dan menigeen denkt’,
begint Hendrik-Jan. ‘Je praat met alle horeca
in de stad, de politie, mensen die ’s nachts
werken, maar bijvoorbeeld ook met zwerfjongeren, die in de nacht op straat rondhangen.
Door al mijn activiteiten nu en in het verleden
ken ik veel mensen en heb ik een uitgebreid
netwerk opgebouwd.’

Kaaisjouwer

Hendrik-Jan Derksen werd tijdens de Vierdaagsefeesten 47 jaar. Hij groeide op in Cuijck, waar
zijn beide ouders in het onderwijs werkzaam
waren. De roots van de familie Derksen gaan
echter ver terug in het Nijmeegse. In de veertiende eeuw waren zijn voorouders al in de Benedenstad te vinden. ‘Iemand heeft dat uitge14

zocht’, vertelt Hendrik-Jan. ‘De familie woonde
toen in een zijstraat van de Grotestraat. Mijn
vader groeide op in de Benedenstad en het
Willemskwartier. Het was een kruideniersfamilie. Opa was parlevinker op de Waal en daarnaast kaaisjouwer als het zo uitkwam.’

Nonnendaalsedwarsstraat

‘Ikzelf was toen ik nog in Cuijck woonde altijd op Nijmegen gefocust. Ik ben hier naar de
mavo gegaan: Pius XII aan de Akkerlaan, achter
de Miro in die tijd. Ook mijn vervolgopleidingen waren hier in de stad. Ik was in Cuijck op
mijn zestiende al actief bij het jongerencentrum en onderhandelde vanuit die functie al
met de gemeente daar. Toen Kopenhagen in
1996 culturele hoofdstad was, heb ik daar mijn
stage gevolgd. Dat beviel zo goed dat ik er nog
een jaar ben blijven hangen. Ik was er vooral
met muziek bezig en had er op de Deense variant van Kink FM een eigen radioprogramma:
Kopenhagen Rock Radio. Erg leuk. Ik ben vaak
verhuisd in mijn leven, meer dan twintig keer.
Ik bewaar mooie herinneringen aan de wijk
Kolping, waar ik met Marinka een aantal jaren woonde. Lois, nu twaalf jaar en de oudste
dochter, is daar geboren. Vijf jaar later kwam
Donna. De Kolping is een echte volkswijk. Daar
kon alles. Mensen hingen er erg aan elkaar. Ze
liepen zonder te bellen of te kloppen bij buurtgenoten naar binnen. Toen het op de nominatie stond om gesloopt te worden, zijn we naar
Lent verhuisd. Na twintig mooie jaren met Marinka was de relatie op, dat kan gebeuren. Ik
kon gelukkig in februari terecht in de Nonnendaalsedwarsstraat, 24 huizen, allemaal nieuwbouw. De huur is kaal 616 euro. Dat is nog net
te doen. Ik trof in de buurt veel bekenden aan.’

Ieder talent telt

Hendrik-Jan heeft al een veelzijdig werkzaam
leven achter de rug. Hij was en is onder andere
dj Slowpoke, kok, portier/beveiliger, programmeur, sociaal werker, licht- en geluidsman en
projectleider bij de gemeente. Hij is betrokken bij festivals als Down The Rabbit Hole en
Zwarte Cross. Hij bedacht daar het gaycafé De

Kast. Op veel van die festivals is hij dj, als Slowpoke of onderdeel van een collectief, zoals Yallah! Yallah! of de Rimini Rimmers. Hendrik-Jan
zet zich nog steeds in voor vluchtelingen. Hij
is verbonden aan Willemeen in Arnhem om
dat poppodium van de ondergang te redden.
Daarnaast heeft hij nog tijd over voor zijn baan
als programmaleider van de Stichting Ieder
Talent Telt, die iedereen de gelijke kansen wil
bieden die men verdient; zijn voornaamste bezigheid waar hij voor 24 uur per week op de
loonlijst staat.

Heumensoord

In 2015 werd Hendrik-Jan een BN’er - bekende
Nijmegenaar - met zijn verkiezing tot Nijmegenaar van het jaar vanwege zijn inzet voor
de opvang van vluchtelingen in de stad. Meteen nadat in september 2015 het bericht naar
buiten kwam dat er voor drieduizend mensen
een opvangplek moest komen op Heumensoord kwamen Hendrik-Jan en Marinka in actie.
Zorgden voor een website en Facebookpagina
Welcome to Nijmegen. ‘Ik vond die verkiezing
tot Nijmegenaar van het jaar eigenlijk helemaal
niks’, vertelt Hendrik-Jan hierover. ‘Het heeft
de zaak ook niet echt geholpen. Het werd wel
zichtbaar. De gemeenteraad, maar vooral B
en W ging zich anders opstellen. Met name
burgemeester Bruls, die tot die tijd heel zuinigjes was met alles, kon en wilde ineens van
alles faciliteren. De gemeente kwam er eindelijk achter dat ze wel degelijk verantwoordelijk
was voor een aantal dingen dat op het kamp in
Heumensoord gebeurde en dat ze niet alles op
het bordje van het COA, het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers, kon schuiven. Vluchtelingen kwamen met de bus hier in de middle
of nowhere aan. Ze wisten niks. Er was geen
informatie beschikbaar. De leefomstandigheden op het kamp waren om te huilen. Ondanks
dat leerden veel mensen de stad wel kennen,
maakten contacten en wilden hier blijven. Ik
heb nog bijna dagelijks contact met een aantal van hen, die hier hoopten en dachten meer
kansen te hebben, en sommigen hebben dat
bewezen.’

Eind oktober maakt Hendrik-Jan Derksen plaats voor een nieuwe nachtburgemeester. In augustus opende het bestuur van de stichting Nachtburgemeester
Nijmegen de vacature. Geïnteresseerde stadgenoten konden tot en met 8 september reageren. Uit de sollicitatiegesprekken komen drie kandidaten. Deze
krijgen op de Kunstnacht op 21 september de kans zich voor te stellen aan het
Nijmeegse publiek en hun campagne te starten. Op de verkiezingsavond op 25
oktober kiezen het aanwezige publiek én een vakjury de nieuwe nachtburgemeester.

Nachtwethouders

De nachtburgemeester staat niet alleen in zijn
taak. Hij weet zich omringd door een zevental
nachtwethouders, die vanuit hun verschillende
achtergronden de nachtburgemeester bijstaan. Mensen die werken of gewerkt hebben
in cultureel Nijmegen, bij het jongerenwerk,
als cultuurcoördinator op de Radboud Universiteit, betrokken zijn bij de horeca, Merleyn,
Doornroosje, Oddstream, de SMKMRKT, museum Het Valkhof, het Drift Festival, de Music
Meeting en de LHBTQ-community. Dan is er
ook nog een actief stichtingsbestuur waaraan
de nachtburgemeester verantwoording aflegt
en die de doelen en missie bewaakt. HendrikJan: ‘Het heeft ook een economisch belang, hè.
Je bent bezig met de ontwikkeling van Nijmegen. Het is naast een woon- en leefstad ook
een uitgaansstad. Er is overleg met andere
nachtburgemeesters in het land. We willen ook
internationaal rond gaan kijken.’

Vier de nacht

Hendrik-Jan heeft een aantal drukke weken
achter de rug met als hoogtepunt de Vierdaagsefeesten. ‘Ik heb elke dag een rondje langs de
diverse podia gemaakt. Voor de Gelderlander
heb ik een verhaal gehouden over mijn beleving van de Vierdaagsefeesten nu in vergelijking met vroeger, toen ik en de feesten nog in
de kinderschoenen stonden. Ook Omroep Gelderland wilde met mij als nachtburgemeester
de feesten meemaken. Daarnaast moest ik ook
nog een aantal keren als dj optreden op ’t eiland. Veel rust was me niet gegund, want daarna kon ik meteen door naar de Zwarte Cross. Je
hoort mij niet klagen hoor, ik vind het allemaal
even leuk om te doen. Deze Vierdaagsefeesten
hadden we voor het eerst ook de nachten in de
programmering opgenomen onder de noemer
Vier de nacht. Er zijn diverse podia in kroegen
die de hele nacht doorgaan. Maar je moet wel
weten waar natuurlijk.’
Wanneer we bij Hendrik-Jan naar buiten lopen
de Nonnendaalsedwarsweg op voor het maken van een foto, klinkt er vrolijke Nederlandstalige muziek uit één van de huizen. ‘Gezellig
toch?’, merkt hij op. ‘Dat hoort bij een wijk als
de Wolfskuil.’ Als dan ook nog even N.E.C. ter
sprake komt, vertelt hij dat hij dit jaar voor het
eerst sinds dertig jaar geen seizoenskaart heeft
gekocht. ‘Sinds de degradatie voetballen ze
bijna altijd op vrijdag. Dan kan ik nooit, moet
ik altijd werken. Dus ze moeten maar weer snel
promoveren.’
Tekst: Michiel van de Loo

Foto: Dave van Brenk
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VERGETEN VERLEDEN

Eerste kranten na bevrijding Nijmegen
Tijdens de operatie Market Garden in september
1944 bevrijdden de geallieerden Nijmegen. Op
22 september verschenen de eerste ‘vrije’ kranten. Elk nummer had twee pagina’s, waarop
veel berichten van het Militair Gezag en Burgemeester en Wethouders. Er waren ook redactionele artikelen. Op deze pagina’s staat een selectie
hieruit.

God zij daarvoor gedankt!
Ook ,,De Gelderlander” herverschijnt. Bescheiden naar de mate der mogelijkheden, die de dag van
vandaag biedt. De zetmachines kunnen nog niet in
bedrijf bij gebrek aan gas; de transportmoeilijkheden zijn nog groot. Vele zwarigheden zijn nog te
overwinnen.
Maar wij zijn op onzen post. Wij willen en zullen
het onze bijdragen tot het herstel van vaderland en
vaderstad. Vol vertrouwen op de toekomst gaan wij
aan het werk. God zegene ons allen!

RUIM

VIER

Zekerheid

Telegram

van

aan

JAAR
de komende
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NAZI-TYRANNIE
bevrijdinp

breef

behoude

Koningin

Geruchten....

21 September.
Er doen geruchten de ronde, elken dag nieuwe,
ieder uur andere:
Nijmegen zal gebombardeerd worden; de Duitschers hebben in de Ooy parachutisten neergelaten;
de Duitschers trekken weer op naar de stad en het
zal hier nog wel eens spannen enz. enz.
Dwaze geruchten, ze willen geen einde nemen,
maar ...
Wat is het gevolg ervan?
Duizenden menschen vluchten uit de stad; ze
trekken steeds verder en weten tenslotte nergens
meer rust te vinden. Ze kruipen weg in hoeken en gaten, doen rare, domme dingen, vergeten hun plichten, terwijl het er nu toch vooral op aan komt, om
Nijmeegsche illegale pers, nummer 1
alles weer intact te brengen. Het werk zal en moet
voortgang vinden, opdat het normale leven weer zoo
gespuis van de N.S.B. onschadelijk is gemaakt, gespoedig mogelijk hersteld zij.
voelen wij de behoefte een enkel woord te schrijven,
Paniekstemming kweeken is heulen met den vijter gelegenheid van de openlijke verschijning van
and! Het valt dan ook niet te verwonderen, dat de
commandant van het 30ste Britsche legercorps onde Nijmeegsche illegale pers als dagblad. Openlijke
voorwaardelijke arrestatie bevolen heeft van alle rodverschijning, want sinds de Duitsche beulen, in hun
delaars en onruststokers, die zich voor deze practijwild begeeren, al onze vrijheden te onderdrukken,
ken leenen.
onze radiotoestellen verbeurd verklaarden en daarMen houde zich aan de voorschriften, die officieel
De Gelderlander, nummer 1
mede voor talloos velen de mogelijkheid sloten om
bekend worden gemaakt en de rest kunnen we met
in de uitzendingen van Radio-Oranje en de Britsche
‘n gerust gemoed aan onze bondgenooten overlaten.
De Gelderlander, 96e jaargang no. 1, vrijdag 22 Wij hebben de trotsche zekerheid, dat zij een over- Radio-omroep sterkte en vertrouwen te zoeken,
september 1944					
verscheen, op een enkele uitzondering na, dagelijks
weldigende macht bezitten, niet alleen wat hoeveelheid, maar ook wat degelijkheid aangaat van manonze berichtendienst en iederen Zaterdag ons mili		De Gelderlander
nen en materiaal.
tair en politiek overzicht „Van week tot week”. Om
		
herrijst!
Staak nietl
militaire redenen moeten wij, voorlopig althans,
Klets niet!
alle militaire berichten achterwege laten. Zoodra de
Roddel niet l
Gehavend en platgebrand komt onze goede stad
omstandigheden zulks toelaten, zullen wij op de aan
Doe uw plicht: wees ordelijk, help mede en, waar
uit het geweld van den oorlog te voorschijn. De
zeer vele Nijmegenaren bekende uitvoerige wijze
vrijheid kostte ons een zwaren prijs, die eenerzijds dat maar eenigszins mogelijk is:
onze berichtgeving hervatten.
Ga aan uw werk!
				
moedig, anderzijds gelaten werd betaald.
				
Wij zijn dan vrij, eindelijk vrij! Het is met grote
NEDERLANDERS:

Stadgenooten!
genooten!

Wij zijn er van verzekerd, dat met Gods hulp uit
deze puinen nieuw leven zal bloeien. Het was in de
geschiedenis altijd zoo, dat nieuwe glorie uit bloed
en tranen verrees.
Daarom past ons na al deze verschrikkingen een
zekere trots en blijmoedigheid, en de vaste wil om
op te bouwen, zooals onze voorvaderen steeds hebben gewerkt, zonder om te zien.
De vrijheid werd duur gekocht: maar niet te duur.
Wij zullen leven in vrijheid, onze kinderen zullen
opgroeien bevrijd van dwaling en tyrannie.
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Nijmeegsche illegale pers, 1ste jaargang no. 1,
vrijdag 22 september 1944 met als onderkop:
‘Verschijnt thans openlijk, zooals tot vóór de bevrijding in het verborgene, op alle werkdagen’

EINDELIJK VRIJ
Nu onze stad aan den greep van de Nazi-tyrannie is
ontrukt, nu de laatste Duitscher is verdwenen en het

ontroering, dat wij ons daarvan rekenschap geven.
Het vreugdegevoel is zeker niet ongemengd. Het offer, dat Nijmegen in den strijd voor ons nationale
volksbestaan, voor waarheid en voor recht, heeft
moeten brengen, is enorm zwaar. Onze eertijds zoo
mooie, indrukwekkende stad, is grootendeels een
puinhoop. Talloos vele families zijn in diepen rouw
gedompeld, velen, zeer velen, verkeeren nog in angstige onzekerheid omtrent het lot van man, vader of
zoon. (...)

De Gelderlander, 96e jaargang no. 2, zaterdag 23
september 1944

Aan onze lezers
Onze eerste uitgave na zoo langen tijd van stilzitten
en afwachten is gistermiddag door het Nijmeegsche
publiek en niet minder door de bewoners van de
omliggende gemeenten, met gretige handen ontvangen. Deze ontvangst van „De Gelderlander” was
wel zoodanig, dat onze stoutste verwachtingen erdoor werden overtroffen.
Tegen half vier begon de run op onze bureaux, nadat het gerucht, dat ,,De Gelderlander’’ in Nijmegen
als een Phoenix was herboren, zich als een loopend
vuurtje had verspreid.
Er was een roep in de stad, „De krant is weer uut’’.
En het klonk ongeveer op dezelfde wijze in de ooren als het welvertrouwde oud-Nijmeegsche „D’r
uut d’r uut de Waol die kruut”
Tienduizend gretige handen konden wij vanaf het
kantoor van onzen chef der drukkerij met het kostbare nieuws vullen.
Het waren de trouwe handen van onze goede Nijmeegsche bevolking, en niet minder die van de bewoners Wijchen, van Hatert, van Overasselt, van
Heumen, van de Ooy, van Beek, Berg en Dal en
Ubbergen.
Een driewerf hoera ging op voor onze krant, en wij
memoreeren het dankbaar, dat niets ons meer had
kunnen treffen dan deze spontane hulde van onze
lezers, die rechtstreeks kwam uit het hart en waarin
wij een erkenning zien van de zoo moeilijke taak
van onze directie, van onze administratie en onze
redactie in deze voorbije jaren. Het blijde tafereel,
dat zich voor onze drukkerij in het smalle gangetje
van de Jodenberg voltrok, werd door niet minder
dan vertegenwoordigers van de „News Chronicle”
van de „Daily Mail” en van de „Saterday Evening
Post” op de film vastgelegd. De „Jannen” filmden
achter onze ruggen en voor ons naar hartelust de
menigte die door den ordedienst, deze trouwe vaderlanders met hun geweer en helm, in bedwang
werd gehouden.
Tienduizend Gelderlanders in enkele uren, — dat
belooft veel voor ons blad in de toekomst!
Directie, administratie en redactie danken de lezers
van harte voor dit zoo duidelijk blijk van waardeering.
Ons devies luidt nu: Voorwaarts!
Nijmeegsche illegale pers, 1ste jaargang no. 2, zaterdag 23 september 1944

De klok één uur terug
Vandaag is te Nijmegen de klok een uur teruggezet, zoodat wij voortaan den Engelschen tijd hebben. Men houde daar rekening mee door de klokken
thuis en de horloges gelijk te zetten.

Voor het allereerste exemplaar van De Gelderlander na de bevrijding was grote belangstelling. Er
ontstond een ware run op de krant. Hessenberg, 22 september 1944. Foto: Imperial War Museum

Paniek helpt den vijand
In de afgeloopen moeilijke jaren is de wereld vol
geweest van geruchten, die soms een paniek konden verwekken. Ook thans, nu Nijmegen bevrijd
is na uiterst tragische gebeurtenissen, zoodat nog
een aantal inwoners als gevolg van de spanning
geneigd is tot zenuwachtigheid, zijn er menschen,
die het niet kunnen laten volkomen ongemotiveerde
geruchten te verspreiden. Een gerucht, dat zeer velen angstig heeft gemaakt, waardoor een uittocht op
kleine schaal maar de buitenzijde van de stad plaats
had, luidde, dat de vijand Nijmegen zou komen
bombardeeren. Men weet het: Eergisteren of gisteren zou dat gebeuren, maar gelukkig hebben we er
niets van gemerkt. Zoo zijn er andere geruchten, die
de menschen kunnen verleiden tot het wegvluchten,
tot het zich verbergen in kelders, tot het doelloos
rondloopen.... (...)
De Gelderlander, 96e jaargang no. 3, maandag 25
september 1944

De L.O. en O.D. in Nijmegen.
Jarenlang hebben wij verbaasd gestaan over allerlei
geheimzinnigheden. We hoorden van inbraken in
distributiekantoren en weermachtsopslagplaatsen,
van het onschadelijk maken van verraders van ons
volk, van het neerschieten van Duitsche militairen
enz.
Van den anderen kant lazen wij in de vodjes, die
dagbladen heetten, van het terechtstellen van honderden Nederlandsche werkers voor de goede zaak.
Wij hoorden van het martelen en pijnigen van onze
landgenooten, die door de samenloop van omstandigheden, door verraad en spionnage gegrepen werden, maar over de drijfkrachten die achter dit alles
zaten, over de organisatie, die, ondanks Sicherheitsdienst, Gestapo, Landwacht en wat dies meer zij,
telkens den kop weer opstak en haar werk voortzette, hoorden we, begrijpelijkerwijze, niets.
Thans, na de gebeurtenissen van de laatste weken
is, althans voor Nijmegen, de sluier een tikje opge-

licht. Vele van de mannen die dit alles organiseerden, werken thans openlijk en vrij voor de goede
zaak.
Woensdag j.1. opereerden de eerste groepen van de
nu reeds zoo befaamde ordedienst en van de landelijke organisatie in de stad; zij namen deel aan de
straatgevechten, die, zooals wij al weten, hier bijzonder heftig waren en hun werk openbaart zich nu
hoe langer hoe meer in volle klaarheid.
Het was zeker geen geringe moeilijkheid, om in
zoo’n korten tijd een regeling te treffen, om de
veelvuldige en veelsoortige acties naar behooren
te doen functionneeren, maar het is hun gelukt, dat
staat vast.
In de ordelooze chaos, die onze stad vorige week
Woensdag bood, is nu orde geschapen. Met vaste
hand en ijzeren discipline hebbende leiders Nijmegen omgeschapen in een stad, waar, door een goed
militair apparaat orde en rust heerscht.
Regelmatig kloppen vele groepen goed gewapende
manschappen de diverse wachten; het verraderstuig,
voor zoover niet voortvluchtig, werd, wat het gevaarlijkste deel betreft, solide opgeborgen; de zieken werden door de onvermoeibare Roode Kruisafdeelingen snel vervoerd naar onze ziekenhuizen en
de dooden in een minimum van tijd geborgen.
Met verbijstering hebben wij, die hun werk wat nader in oogenschouw konden nemen, toegezien met
welke ontzettende moeilijkheden zij te kampen hebben. Het regent vragen, het regent klachten, het regent onverwachte dingen van allerlei aard, die hun
beleid belemmeren.
Maar ondanks dat alles staat de O.D., staat de L.O.;
hun diensten gaan verder. Wij mogen en willen niet
uit het oog verliezen met wat voor obstakels zij te
vechten hebben. Er zijn noodmaatregelen genomen, die misschien niet heelemaal juist waren. Er
zijn mogelijk nog individuen in haar rijen die er
niet thuis hooren, terwijl er nog genoeg mannen
van de Landelijke Organisatie zijn, die door allerlei omstandigheden niet ingeschakeld zijn; daar is
het groote bezwaar van de leeftijdsgrens, van de
ongeoefendheid van sommigen onder hen. We mogen daarbij niet vergeten, dat de leiding er zelf het
hardste voor werkt om deze kwade kanten uit den
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weg te ruimen. Zij schaart zich in de eerste rijen
der ontevredenen en ageert het felst tegen alles, wat
inderdaad nog veranderen moet. Zij toont dit in haar
daden; zij kankert niet, het ware onzinnig, maar zij
doet. De kring van medewerkers ontvangt scherpe,
vastomlijnde bevelen, zooals dit was al die jaren
door. Het werk, dat zij verrichten is doeltreffend en
wij zijn blij, op te merken, hoe zij zich elken dag
opnieuw perfectioneeren.
De sluier werd opgelicht; zij zijn ons niet tegengevallen en wij verwachten in den tijd, die komen
gaat, groote dingen van hen.
Nijmeegsch Dagblad, 1ste jaargang no. 1, maandag 25 september 1944

„Nijmeegsche Illegale Pers”
wordt

„NIJMEEGSCH DAGBLAD”

Onder verwijzing naar de mededeling van de Illegale Pers in dit nummer, deelen wij mede, dat ons
thans door de bevoegde instanties vergunning is verleend onder den naam “Nijmeegsch Dagblad” te
verschijnen. Nijmegen heeft alzoo weer twee vrije
dagbladen gekregen en ons streven zal er op gericht
zijn van deze vrijheid een waardig en verantwoord
gebruik te maken in het belang van de vaderlandsche zaak in het algemeen en de Nijmeegsche zaak
in het bijzonder. Van de volledige medewerking van
de autoriteiten mogen wij ons verzekerd weten en
wij vertrouwen, dat de sympathie en belangstelling,
die wij in ons werk van vóór 1 Oct. 1941 in een
breeden kring van lezers mochten ondervinden, ook
thans weer ons ten deel zal vallen.
De Gelderlander, 96e jaargang no. 4, dinsdag 26
september 1944

Orde, tucht en rust
Van zeer gezaghebbende zijde wordt geklaagd
over de orde- en tuchtloosheid, die op het oogenblik
onder de bevolking van onze goede stad heerscht.
Wij weten dat onze burgers zware dagen achter den
rug hebben, wij erkennen, dat honderden gezinnen
beroofd zijn van have en goed, wij ervaren dat er
velen zijn die honger lijden en gebrek hebben. Als
een Godsoordeel is het verderf van den oorlog over
deze stad gekomen; geen onzer had de verschrikkingen vermoed, die de slag om Nijmegen zou
brengen.
Maar nu het eerste gevaar voorbij is, nu wij elkaar hervinden in de eerste nog beklemde herademing moeten wij weten, dat wij een rechtsstaat op
moeten bouwen, waar het recht, het goede, de orde
en tucht moeten heerschen.
Het recht, burgers van Nijmegen, dat de duitsche
bezetter heeft geschonden. Een staat en een stad
waarin het bezit, de eigendommen van anderen worden gerespecteerd. Plunder niet, steel niet, verniel
niet, vernietig niet, ook niet in de huizen van rijksDuitschers en N.S.B.’ers, Laat U niet verleiden tot
dezelfde gewetenlooze handelingen, waarom wij
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Britse Shermantank met opschrift ‘geen cigaretten’, Coehoornstraat 23 september 1944. Foto:
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

den vijand zoo hardgrondig verachten! Laten wij
gehoorzaam zijn aan de huidige overheid; laten we
ons houden aan de voorschriften der magistraten.
Verduistert, het is in Uw eigen belang; fiets niet
op trottoirs, helpt met alle krachten mee de voedselvoorziening weer op gang te brengen en het
bedrijfsleven in oude banen. Weest goed voor uw
getroffen medeburgers en vooral onderdrukt elke
paniekstemming!
Er is nog iets: vroeger was dit een welvarend
land. Geen mensch zou er om zoo te zeggen aan
gedacht hebben vreemden of buitenlanders iets af
te bedelen. Er is geen plaats in Nederland, zoo klagen de geallieerde legerleiders, waar door jeugd en
bevolking zoo wordt geschooid bij de soldaten om
sigaretten, chocolade en dergelijke dingen. Laten
we ons beheerschen in onze verlangens. Er zal wel
weer een tijd komen, dat we alles in meer of minder
voldoende mate hebben, maar laten we in Godsnaam niet als bedelaars loopen langs de geallieerde
colonnes, hebzuchtig en begeerig naar een sigaret
of wat ook.
Orde en tucht moet er in Nijmegen komen, rust
en tevredenheid. We verloren veel maar behielden
nog meer: het leven en de hoop op de toekomst en
een sterk vertrouwen op God. Ons land moet herleven in recht en vrijheid!

De Straatreiniging
Een van de meest urgente problemen in deze
eerste na-oorlogsch dagen voor onze stad is het in
goede banen leiden van het verkeer.
Op de eerste plaats dat van de tallooze voertuigen
die direct bij de oorlogshandelingen betrokken zijn,
waarvoor elke minuut oponthoud ontzettend veel
kan beteekenen.
Maar daarnaast ook voor de vele takken van

dienst, transport van levensmiddelen enz., welke
arbeid van meet af aan met zooveel energie in onze
stad is ter hand genomen.
Verdienstelijk, niet genoeg te waardeeren werk is
op dit gebied reeds gedaan.
Maar een welkome bijdrage voor de goede functionneering van alle transporten kan ook door hen
geleverd worden, die niet zelf van de wegen gebruik
behoeven te maken.
Nog al te veel verkeersobstakels maken op vele
plaatsen den doorgang moeilijk. Glasscherven, puntige steenen en wat dies meer zij trachten het algemeen belang te saboteeren.
Zaak is, dat ieder, die beschikt over een nietingeleverde schop, bezem en verdere attributen de
officieele reinigingsdienst ter zijde staat.
Als ieder voor eigen deur, niet te karig afgemeten, het reinigingswerk ter harte neemt en blijft nemen, zoolang het noodig is, is het algemeen belang
op dit punt veiliggesteld.
Nijmeegsch Dagblad, 1ste jaargang no. 2, dinsdag
26 september 1944

WEEST VERDRAAGZAAM

Van verschillende zijden bereiken ons klachten over
de huisvesting van vluchtelingen.
We kennen de moeilijkheden en weten, dat er veel
verdraagzaamheid gevraagd wordt, maar het is nu
eenmaal onmogelijk om slechts menschen van gelijken levensaard onder één dak samen te brengen.
Tracht daarom zooveel mogelijk Uw vooroordeel
opzij te zetten, en helpt waar U helpen kunt. Het is
Uw plicht.
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Bijzondere Gilde-excursie

75 jaar na
Market Garden
Nijmegen en Arnhem kennen een heftige
geschiedenis als het gaat om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook de inwoners van de Betuwe hebben
veel te lijden gehad van de oorlog en zeker
in de tijd na september 1944. De gebeurtenissen van deze inwoners worden verteld
tijdens de excursie die de gezamenlijke Gilden van Arnhem en Nijmegen verzorgen.
Dit gebeurt tijdens een (dag)excursie die
bestaat uit drie delen:

• Vanaf 10.00 uur ontvangst in het ‘Infocentrum WO2’ in Nijmegen met aansluitend de
‘Bevrijding van Nijmegen’-wandeling met toelichting door gidsen van Gilde Nijmegen.
• Een tocht per bus van Nijmegen naar Arnhem langs de plaats waar de geallieerde
soldaten in canvasbootjes de Waal zijn overgestoken en vervolgens langs de plaatsen in
de Betuwe die vertellen van de oorlogshandelingen daar, tijdens én vooral na de Operatie
Market Garden. Onderweg stoppen we in Elst
voor een gezamenlijke lunch.

Amerikaanse militairen trekken langs een veldgraf op de Oranjesingel, september 1944

DE BEVRIJDING VAN
NIJMEGEN IN BEELD
STICHTING NIJMEGEN BLIJFT IN BEELD VERTOONT
NIEUW FILMMATERIAAL IN DE LINDENBERG

• Een bezoek aan het infocentrum ‘Airborne
at the Bridge’ in Arnhem en hierna een wandeling waarbij het verhaal over de slag om
Arnhem en de gebeurtenissen rondom de
brug, worden verteld. Deze wandeling wordt
verzorgd door gidsen van Gilde Arnhem. Tijdens de hele route vertellen gidsen in de bus
de verhalen van de burgers in dit gebied.

DATA

De excursies worden gehouden op 14, 17 en
20 september. Deelname kost 15 euro (inclusief lunch). Houders van de Gelrepas 7,50
euro.

Er zijn twee middagvoorstellingen, die respectievelijk om 14.00 en om 16.00 uur beginnen,
en een avondvoorstelling om 20.00 uur.
Iedereen is welkom.

Na afloop bestaat de mogelijkheid met de bus
terug te gaan naar het startpunt in Nijmegen.
Vertrek vanuit Arnhem om 17.00 uur.

WAT

Kijk voor meer informatie op de websites van
Gilde Arnhem : www.wandeleninarnhem.nl en
Gilde Nijmegen: www.gildenijmegen.nl en vul
het aanmeldformulier in.
Voor meer informatie of als het inschrijven via
het formulier niet lukt, kunt u ook een mailtje
sturen naar info@gildenijmegen.nl of bellen
met de helpdesk van Gilde Nijmegen: (024)
360 36 35 op maandag en donderdag tussen
14.00 en 16.00 uur.
Tekst: Janny Pijnappels van Kempen, Gilde Nijmegen

Maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 en vrijdag 20 september.
U ziet dan beelden van de operatie Market
Garden, maar ook van het leven in de frontstad Nijmegen. Iedere dag zijn er drie voorstellingen.

In september is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden plaats vond. Die maand
starten er in Nijmegen en omgeving allerlei
herdenkingsactiviteiten ter gelegenheid van de
bevrijding. Een belangrijk onderdeel daarvan
vormen de bijzondere filmvoorstellingen van
de stichting Nijmegen Blijft in Beeld (NBiB).
Hierin worden de oorlogsactiviteiten tussen 17
september en 26 november 1944 van dag tot
dag gevolgd. Dat gebeurt door middel van buitenlands filmmateriaal dat in Nederland nog
nooit vertoond is. Hiervoor hebben de mensen
van NBiB al een jaar uitgebreid speurwerk

verricht in materiaal van buitenlandse archieven en musea. Die intensieve zoektocht leverde ruim tweehonderd filmpjes op met beelden
van Market Garden in onze omgeving. Van dat
uitgezochte en aangekochte materiaal is een
compilatie van een uur gemaakt.

WAAR

Steigerzaal van Cultureel Centrum de Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen.

KOSTEN EN RESERVEREN

De entreeprijs bedraagt 5 euro. Kaartjes zijn
vanaf 20 augustus verkrijgbaar via de Lindenberg. Dat kan via de website (www.delindenberg.com/theater) of via de kassa van dat theater (024) 327 39 11.

ROLSTOEL

Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan vooraf
laten weten? Er wordt dan voor begeleiding
naar een geschikte plaats gezorgd. U kunt dat
doorgeven bij het afhalen van de kaarten bij
de kassa.
Tekst: Nijmegen Blijft in Beeld
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Herstel en Balans Nijmegen
(Na)zorg bij kanker
In Nederland hebben 750 duizend mensen
kanker. Dat aantal neemt in de komende jaren toe. Oorzaak: de verbeterde diagnose en
behandeling en het feit dat we steeds langer
leven.
Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die je
leven fors overhoop kan halen. Uit onderzoek
blijkt dat acht op de tien kankerpatiënten langdurig met klachten kampen. Het gaat vooral
om lichamelijke klachten (zoals vermoeidheid,
conditieverlies) en psychosociale problemen
(zich angstig en onzeker voelen, concentratieverlies, slecht slapen et cetera).
Het Herstel en Balans-nazorg-groepsprogramma helpt deelnemers om na een intensieve
periode van ziekte en behandeling een nieuw
evenwicht te vinden op verschillende levensterreinen. Daardoor kan de kwaliteit van leven
een stuk verbeteren.
Tot 2018 is dit programma met veel succes
uitgevoerd door een regionaal ziekenhuis. Zij
zijn echter met het programma gestopt. Wij,
medisch maatschappelijk werkers die dit programma altijd hebben uitgevoerd, willen dit
programma voortzetten. We voeren dit nu uit
onder de regie van Herstel en Balans Nijmegen.
Wij zijn in mei met een groep deelnemers gestart, in september start de volgende groep. De
deelnemers die dit programma in juli hebben
afgerond waarderen het met een 9,6.

Voor wie is dit programma bestemd?

Het programma is bestemd voor mannen en
vrouwen (18-plus) die:
• Een curatieve oncologische behandeling (bijna) hebben afgerond,
• Na het doormaken van kanker lichamelijke
ongemakken ervaren en zich nog moe, neerslachtig, angstig en onzeker voelen,
• Moeite hebben om hun dagelijkse leven en
werk weer te hervatten,
• Last ervaren met veranderingen binnen hun
sociale relaties,
• Herkenning zoeken bij lotgenoten.
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Mogelijke hulpvragen zijn:
• Ik wil mij graag fitter voelen. Hoe krijg ik mijn
conditie terug?
• Ik voel me gespannen en onrustig. Hoe kan
ik hiermee omgaan en minder last hiervan ervaren?
• Mijn leven en dat van mijn omgeving is veranderd door de kanker. Hoe krijg ik weer grip
op mijn leven?
• Ik voel me nog moe en onzeker, hoe krijg ik
mijn energie en zelfvertrouwen weer terug?
Het nazorggroepsprogramma bestaat uit twee
onderdelen:

Gespreksbijeenkomsten

Het psycho-educatieve programma bestaat uit
acht bijeenkomsten. Thema’s zijn onder andere
vermoeidheid, verwerking, omgaan met spanningen, angst, de gevolgen van kanker, relaties
en werk. Het programma heeft tot doel het
psychosociaal functioneren te verbeteren na
de diagnose en behandeling van kanker en de
sociale en maatschappelijk re-integratie te bevorderen.
Het programma vindt plaats onder begeleiding
van ervaren medisch maatschappelijk werkers.
Zij hebben een ruime ervaring met het werken
met kankerpatiënten, zowel individueel als in
groepsverband en zijn oncologisch geschoold.

Fysieke bijeenkomsten

De lichaamstraining helpt u om uw conditie te
verbeteren en om weer plezier en vertrouwen
in het lichaam te krijgen. Drie maanden lang
traint u tweemaal in de week met fitnessoefeningen en groepssport. U oefent op uw eigen

niveau onder begeleiding van een fysiotherapeut gespecialiseerd op oncologisch terrein.

Hoe meldt u zich aan?

Aanmelding kan via uw werkgever of op persoonlijke titel door het aanmeldformulier in te
vullen dat vermeld staat op de website: www.
herstelenbalansnijmegen.nl of door een mail te
sturen naar: info@herstelenbalansnijmegen.nl.
We sturen u het aanmeldformulier dan digitaal
toe.
Op de website staat binnenkort het gehele
aanbod aan dienstverlening van Herstel en
Balans Nijmegen vermeld, zoals individuele
begeleiding, nazorg-groepsprogramma en ondersteuning bij terugkeer naar eigen werk of
re-integratie naar een andere werkomgeving.

Wordt het programma vergoed?

Het programma wordt niet vergoed door de
zorgverzekeraars. Er is een mogelijkheid deel
te nemen via een vergoedingsregeling van uw
werkgever, arbeidsongeschiktheidsverzekering
of UWV-werkbedrijf. U kunt natuurlijk ook als
particulier deelnemen. De maatschap Herstel
en Balans Nijmegen heeft geen winstoogmerk.

Heeft u vragen?

Voor aanmelding, organisatie en financiële vragen: Theo van Kempen, 06 30 10 16 95.
Voor inhoudelijke vragen betreffende het programma: Carla van der Sluijs, 06 11 61 65 94 en
Willy van der Zandt, 06 12 91 25 52.
Tekst: Herstel en Balans Nijmegen
Foto: Marikenhuis

Vroeger

en nu
MOLENSTRAAT
GEZIEN VANAF KRUISING MET

VAN WELDERENSTRAAT EN

IN DE BETOUWSTRAAT
De meeste foto’s van de Molenstraat zijn genomen vanaf de plek waar nu Café de Tempelier
is en tonen het noordelijke deel van de straat.
Deze foto’s zijn genomen vanaf de plek
waar de Molenstraat overgaat in de Bisschop
Hamerstraat en tonen het zuidoostelijke deel.
Op de achtergrond zijn de oude en de nieuwe
kerk te zijn.
Middenop de foto, op de hoek met de Tweede
Walstraat, staat een van de beroemste panden
van Nijmegen, gebouwd in 1899. Hier was
hotel-café-restaurant De Bonte Os met een
grote feestzaal. In 1905 kostte logies en ontbijt
vanaf 1,75 gulden. Het prees zich verder aan
met: ‘Diners 4-7 uur. Restaurant à la carte den
geheelen dag. Uitstekende Keuken. Exquise
Wijnen. Baden aan het hotel. Concertzaal.
Vergaderzalen. Kegelbanen. Auto-garage en
uitspanning. Commissionair aan alle treinen.’
Kom daar tegenwoordig maar eens om...
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis meldt
op zijn site: ‘Het pand kent een rijke geschiedenis in het studentenleven van Nijmegen. Sinds
de oprichting van de universiteit in 1923 is De
Bonte Os namelijk een plaats om chique diners
te houden, een lustrum te vieren of te proosten
op de aanstelling van een nieuw verenigingsbestuur. De Meisjesclub organiseert er diverse
activiteiten en bij kleinere gelegenheden wordt
eveneens een zaal in het hotel gehuurd. Zo
wordt hier in 1934 de voorstelling De Goede
Ridder gespeeld door het studententoneel. De
aanbesteding van mogelijke nieuwbouw op de
Wedren, die overigens nooit is gerealiseerd,
wordt tevens besproken in het hotel. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog speelt De Bonte Os een
opmerkelijke rol. In het hotel, dat zich slechts
op korte afstand van het hoofdkwartier van
de Sicherheitspolizei bevindt, is namelijk een

1900

2019

Nijmeegse verzetskern gevestigd. Na de oorlog
wordt de eigenaresse hiervoor officieel bedankt
en krijgt het hotel de bijnaam Oranjehuis.’
Nu is hier restaurant Pinoccio gevestigd.
Het pand rechts op de foto was er in 1900
ook al. Hierin was een parfumerie gevestigd.
Tegenwoordig is het pand gesplitst. Rechts
is een optiek, links een café: Café van Rijn
met een van de interessantste uitzichten van
Nijmegen. Natuurlijk zie je er honderden fietsers in- en uit het centrum rijden. Maar vooral
liefhebbers van dure Duitse en Zweedse auto’s
komen aan hun trekken. Als je de laatste model-

len wilt zien, moet je hier zijn. Mercedessen,
Audi’s, BMW’s en Volvo’s te kust en te keur.
Niet de ‘kleine’ modellen, nee de grote, bij
voorkeur zwart. Vaak voorzien van een Duits
kenteken. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat er Duitsers achter het stuur zitten.
Ze zijn pal over de grens te huur, ook voor
Nederlanders. Je ziet de auto’s meestal meerdere keren voorbij komen. Ze rijden rondjes
via de Tweede Walstraat, Eilbrachtstraat en Van
Welderenstraat...
Samenstelling: René van Berlo
Foto 1900: collectie Regionaal Archief Nijmegen
Foto 2019: Gerie Sandmann
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EXPOSITIE GERRY DOBBELAER IN STEVENSKERK
Ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag is er een solo-expositie van de geliefde Nijmeegse kunstenaar Gerry Dobbelaer in de
Stevenskerk.
Zij is een vakvrouw die een lange realistische schildertraditie voortzet
en daarbinnen in de loop der jaren een eigen stijl ontwikkelde. Elementen uit verschillende periodes in de kunstgeschiedenis zijn in haar werk
terug te vinden: van Romeinen tot Art-Deco. De perfectie van het fijnschilderen op paneel, de techniek van het glaceren met vele sluiers verf
over elkaar zijn kenmerkend. Dat haar werk gewaardeerd wordt blijkt uit
het feit dat het in menig (Nijmeegs) interieur vertegenwoordigd is en dat
zij tijdens de grote Zomerexpositie in 2008 de Gelderlander Publieksprijs
won.
In de schilderijen van Gerry Dobbelaer zie ik naast vakmanschap ook
de geest van de maker weerspiegeld. In tegenstelling tot veel van haar
tijdgenoten is er bij haar geen sprake van een kritische reactie op de tijdgeest. Gerry schildert weliswaar in een Europese stijl- en beeldtraditie,
maar met een bijna Oosterse mentaliteit.
Kleurrijke vrouwen, muziekinstrumenten, vogels, een ei en dobbelstenen
vertegenwoordigen de eeuwige wederkeer en de mysterieuze krachten
waarop het verstand geen greep heeft. Om vat te krijgen op die wereld
schildert Gerry vaak dezelfde onderwerpen met kleine veranderingen.
Met ongelooflijk veel geduld en eindeloze herhaling streeft zij naar perfectie. Met deze cyclische manier van werken bezweert zij de onbegrijpelijke elementen van het leven. Zo geeft zij het lot als het ware een plek
en daarmee kan het leven geleefd worden.
Gerry weet met haar schilderijen harmonie en schoonheid op te roepen.
Ook voor de beschouwer wordt een absurde wereld daardoor toch een
beetje aanvaardbaar.
De tentoonstelling is in de St. Stevenskerk en duurt tot en met 22 september.
Tekst: Theo van Stiphout

Foto Picture Productions

Aubade, olieverf op paneel, 65 x 50 cm, Gerry Dobbelaer 2018

OVERZICHTSTENTOONSTELLING HUUB DELGIJER
Huub Delgijers is geboren in het Glashuis
te Nijmegen in 1940. Hij exposeert nu op
zijn geboortegrond op 21-22 en 28-29 september van 13.00 tot 17.00 uur.
Op de zondagen zal René van Hoften de tentoonstelling opluisteren met verhalen over de
Benedenstad.
Huub en zijn vrouw Toos Hofkens zijn 53 jaar
getrouwd. Ze zijn beiden rasechte Nijmegenaren. De Vierdaagse heeft hij 47 maal volbracht.
De vader van Huub was een getalenteerd
schilder. De broers van Huub zijn dat ook.
Na de ambachtsschool heeft Huub een korte
tijd bij een scheepswerf gewerkt. Toen daar
22

geen werk meer was, heeft hij als 17-jarige
drie jaar op de wilde vaart de wereld rondgereisd. Voor zijn dienstplicht is Huub uitgezonden naar het voormalig Nederlands Nieuw
Guinea. 38 jaar heeft hij gewerkt bij de PGEM
als werktuigkundige.
Ruud Harmsen heeft een keuze gemaakt uit
het grote en veelzijdige oeuvre van deze autodidact. Huub, nu in zijn 80ste levensjaar, toont
voor de eerste keer met deze expositie zijn levenswerk. De tentoonstelling is in de St. Jacobskapel, Glashuis 4 (zijstraat van de Lange
Hezelstraat) in Nijmegen.
De feestelijke opening is op zaterdag 21 september om 13.00 uur.
Tekst: Erik van Bronswijk

Qader Shafiq bij de presentatie
van zijn boek ‘Weg naar je
eigen land’ in het zonnetje gezet

Qader Shafiq

25 jaar geleden kwam Qader Shafiq
naar Nederland. Hij is nu Nijmegenaar en in de Nijmeegse gemeenschap een welbekende en zeer gewaardeerde wijkgenoot. Dit mede
door zijn veel gelezen en zeer gewaardeerde column in ons blad.
Zijn nieuwe bundel Weg naar je eigen
land is een selectie uit zijn columns
die tussen 2013 en 2019 in ondermeer
Mariken verschenen. Heel toepasselijk
vond de presentatie van dit boek op 20
juni plaats - Wereld Vluchtelingendag
- en wel in de bibliotheek Mariënburg.
Ruim honderd mensen gaven blijk van
hun belangstelling.
In zijn boek beschrijft Qader hoe hij
als voormalig vluchteling zijn nieuwe
omgeving heeft verkend. ‘Hiermee wil
ik de liefde verklaren aan de stad waar
ik mijn leven teruggevonden heb’, vertelt hij. ‘Je kunt Nijmegenaar zijn met
welke achtergrond dan ook.’ Bij de presentatie was onder anderen Jeanette
Heikens aanwezig, die hem destijds
bij aankomst in Nijmegen onder haar
hoede nam. Jeanette kreeg als eerste
het boek aangeboden. Wethouder Bert
Velthuis sprak zeer lovend over het
boek: ‘Hiermee bewijst Qader dat hij
een echte Nijmegenaar is geworden
en een voorbeeld voor vele nieuwe

Nederlanders.’ Voor de muzikale omlijsting zorgde bevriend violist Johnny
Rahaket.
Bij deze presentatie was ook een rol
voor het blad de Dukenburger weggelegd, het eerste bewonersblad waarvoor Qader columns schrijft. Ton Strik,
voorzitter van de stichting de Dukenburger waarvan ook Qader deel uitmaakt, memoreerde hoe hij in 2013
begon met zijn maandelijkse column in
de Dukenburger.
In zijn dankwoord benadrukte Qader
dat verhalen als deze mensen bij elkaar
brengen: ‘Samen met elkaar kunnen we
aan één samenleving werken. Ik merk
dat mensen behoefte hebben aan deze
verhalen. Het creëert een draagvlak bij
ontmoetingen, maar het houdt ons ook
een spiegel voor. Het doet ons beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.’
Aan het einde van de bijeenkomst
stond een lange rij wachtenden voor de
tafel van Qader om hun pas gekochte
boek door hem te laten signeren.
Weg naar je eigen land is te koop in de
boekhandel en bij Uitgeverij Kontrast:
www.uitgeverijkontrast.nl. De prijs is 15
euro.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: Jacqueline van den Boom

Duwbakcombinatie vaart langs de Waalkade

De Waalkade
Van geschiedenis kun je vaak veel leren. Namelijk dat
die zich soms herhaalt. En in veel gevallen ook niet.
Zeker bij nieuwbouw is dat het geval. De Waalkade is
onlangs opgeleverd. Met name het oostelijke gedeelte
is in ontwikkeling. Hotel- en restaurantaccommodatie,
cultuur- en natuurhistorisch museum, verblijfsrecreatie
en wat dies meer zij krijgen een extra impuls om
mensen aan te trekken rondom het Nijmeegse
centrum. Dat dingen snel kunnen gaan moge blijken uit
bovenstaande foto. Binnen enkele decennia kan een
bebouwde omgeving langs een rivier totaal veranderen.
De Waalkade kan (via de Grotestraat) een groot
deel van de Nijmeegse verblijfsrecreatie absorberen.
Alles is aanwezig om er een doorslaand succes van
te maken voor jong en oud. De Lindenberghaven is
prachtig aangelegd, de bereikbaarheid via de Voerweg
optimaal gemaakt, een keur aan restaurants, de
Lindenbergtrappen en terrassen. Kortom, een geheel
vernieuwde invulling van dit deel van Nijmegen. Wie had
dat ooit kunnen denken?
De gehele Waalkade inrichten (1200 meter), dat kan
niet worden verwacht. Veranderen met behoud van alle
kwaliteiten, dàt lijkt wel gelukt. Het gaat om dingen waar
mensen iets aan hebben en waar ook met de grillen van
de rivier rekening kan worden gehouden.
Langzaam ontstaat een beeld van een veranderende
unieke stad. Een belangrijk centrum met vele
voorzieningen, een Waalkade waar je prettig kunt
verblijven en de overkant waar strandtenten zomers en
richting najaar het beeld bepalen. Nijmegen-Centrum is
anders ingevuld en gaat een nieuwe uitdaging tegemoet.
De geschiedenis gaat zich niet herhalen. Daar zijn
we immers zelf bij. Iedereen heeft meegedacht om de
Waalkade opnieuw vorm te geven. De geschiedenis
vervalt en de toekomst wacht. En de Waalkade? Die is
er voor iedereen!
Vincent Beijk

Foto: Collectie Vincent Beijk
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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
wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis aan de
Papengas in Nijmegen.

Ouderen samen actief

Stadstuin

Maquettehuis

Er is druk gewerkt aan de plaatsing van het
maquettehuis. In delen is het gebouwtje vanuit
de Hugo de Grootstraat naar de stadstuin gebracht. Dankzij de vele vrijwilligers uit de buurt
is het gebouwtje in elkaar gezet. Het is nu zaak
om voor de verdere afwerking te zorgen. In
het kader van Nijmegen groene stad willen we
ook graag een groen dak op het maquettehuis.
Dit past ook helemaal in het tuinplan dat we
in 2015 gemaakt hebben. Ook hier is nog wel
budget voor nodig. We hebben een bedrijf
gevonden dat gespecialiseerd is in het aanleggen van groene daken en graag een steentje
wil bijdragen. Helaas blijft er dan toch nog een
bedrag open. We hopen op de steun van de

gemeente Nijmegen. Daarna volgt de inrichting. Er komt en soort plexi-wand waarachter
de maquette wordt opgesteld. Het is niet de
bedoeling dat men de maquette gaat aanraken. Nog even werk, maar het einde komt in
zicht.

Burendag

Vrijdag 27 september doen we weer mee met
de landelijke Burendag van het Oranjefonds.
Samen met buurtbewoners en vrijwilligers van
de stadstuin gaan we een dagje klussen in de
tuin. Gezelligheid en samenzijn staan hierbij
weer centraal. Koffie en iets lekkers zal dan ook
zeker hier niet ontbreken.

Om de week organiseren we op woensdagochtend in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 in Nijmegen leuke activiteiten voor ouderen. Dit wisselen we af met uitstapjes in de
buurt van Nijmegen. 4 september zijn we weer
begonnen. We hebben een bezoek gebracht
aan fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt in
Ressen. Na ontvangst met koffie en appelkoek
hebben we een mooie rondleiding door de
boomgaard en koelcellen gehad. Tot slot kon
iedereen de landwinkel bezoeken waar allerlei
heerlijke streekproducten te koop zijn.

Wat gaan we nog meer doen?

De samenwerking met de kinderen van groep
7 van basisschool Petrus-Canisius is erg goed
bevallen.
Vanuit de school is ook erg enthousiast gereageerd op onze activiteiten. Hierdoor is er een
extra mogelijkheid ontstaan om activiteiten te
organiseren door een financiële bijdrage vanuit de kinderraad. De kinderraad krijgt hiervoor
een financiële bijdrage vanuit het wijkactiviteitenbudget/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. De data waarbij we samen
actief zijn: 18 september, 30 oktober (thema
Halloween), 13 november en 11 december
(thema kerst). Voor 2020 hebben we nog geen
data beschikbaar. We verheugen ons weer op
de komst van de kinderen.

Workshops en uitstapjes

Maquettehuis
24

• 11 september en 16 oktober organiseren
we weer een workshop met medewerking van
Silvia Bernaards (brein in beweging).
• 2 oktober en 27 november maken we een
uitstapje. Het definitieve programma kunt u
lezen op Facebook en op de flyers die in het
wijkcentrum hangen.

Varen met Rob Jaspers op de Waal en tegelijk Kaaisjouwer steunen

Karaoke

HET WAALVERHAAL

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.

De Nijmeegse Waalkade, de Waalhaven en
het Waalfront-West zijn anno 2019 plekken van plezier, rust en heerlijk wonen.
Maar ooit waren het drukke werklocaties.

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.

VAN WERKPLEK TOT RECREATIEPLEK

Op een nieuwe reeks Waaltochten met de
Pannenkoekenboot staat journalist Rob Jaspers stil bij dit verleden. Een deel van de
opbrengst van de tochten gaat ook naar de
stichting die aan de Lindenberghaven een
kaaisjouwerbeeld wil plaatsen. De kaaisjouwer is het symbool van het werkverleden van
de Waaloevers.
Op 19 september en 22 september staan
wederom Waaltochten voor dit kaaisjouwersbeeld gepland. Van deze Waaltochten gaat de
komende tijd telkens 3 euro van de deelnameprijs (10 euro) naar het beeldproject.
Rob Jaspers staat tijdens de tocht ook stil
bij de snel oprukkende nieuwbouw aan het

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 geopend
wordt.?
Indien u ook iets wilt organiseren in deze
mooie tuin, kunt u informeren bij de beheerder van het weeshuis.

Waalfront-West. Hij vertelt over de nieuwe
investeringsplannen van Engie bij het MaasWaalkanaal na de afbraak van de kolencentrale, de kansen voor een ‘groene delta’ hier.
Hij belicht hoe de containerterminal aan de
Waal verbindingen heeft met de hele wereld.
Uiteraard licht hij de achtergronden en de
betekenis van Rivierpark Lent toe. Hij belicht
de kansen van de watersport hier.
Vanaf de Pannenkoekenboot heeft iedereen
zicht op de veranderingen in de Stadswaard,
de Ooijpolder. De natuur en recreatie krijgen
hier steeds meer kansen.
Op de boottochten staat Jaspers ook altijd
stil bij de historie van de Waal en polders.
Uiteraard passeren dan de verhalen van de
Romeinen, het vestingverleden van de stad,
de oorlogsperiode en de vele overstromingen
die de polder en de stad troffen.
Reserveren kan via www.pannenkoekenboot.
nl of telefonisch (024) 360 12 62.Vanaf de
Waal heb je altijd een andere blik op het Nijmegen van nu. De bochten in de Waal bij Nijmegen zorgen voor die ‘verrassing’. Het tempo van de veranderingen is groot. Bovendien
zorgt de levende rivier met altijd wisselende
hoge en lager waterstanden telkens voor een
ander beeld op de stad, de uiterwaarden en de
Spiegelwaal.
Tekst: Rob Jaspers

Foto: De Pannenkoekenboot

Verkrijgbaarheid Mariken
Mariken wordt huis-aan-huis verspreid in centrum en Benedenstad, behalve bij adressen met een neenee-sticker. Daarnaast is het blad gratis verkrijgbaar bij:
Bibliotheek Mariënburg | Balie Stadhuis | Albert Heijn, Van Schevichavenstraat | Spar, Lange Hezelstraat | Wijkcentrum ’t Oude Weeshuis, Papengas | Gezondheidscentrum ‘t Weeshuis, Begijnenstraat |
Kaashandel de Wit, Lange Hezelsstraat | Coöp Molenstraat | Coöp Molenpoort | Bakkerij de Bie, Lange
Hezelstraat | Koffiehuis de Heerlijckheid, Stikke Hezelstraat | Kiosk Hunnerpark | J72, St. Jorisstraat |
Lindenberg, Ridderstraat | LUX, Mariënburg | Filmhuis O42, Oranjesingel | Politiebureau, Stieltjesstraat
| Café Goossens, Grote Markt | Natuurwinkel, Gerard Noodtstraat | Cafetaria Vuurens, Smetiusstraat

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
25

SEPT 2019

Jubileumconcert Koninklijke
Zangvereeniging Nijmeegs
Mannenkoor 160 jaar
160 jaar geleden (in 1859) nam een aantal Nijmeegse zangers
het initiatief om een mannenkoor op te richten.
Hun repetitie-lokaal bevond zich toen onderaan de Voerweg
vlakbij de Waal te Nijmegen. Vele repetities, dirigenten,
leden en concerten verder, bestaat het koor nog steeds.
Dat komt door de voortdurende aandacht voor nieuwe leden
(niet alleen uit Nijmegen) en nieuw en eigentijds repertoire.
Op dit moment maakt het koor een glorietijd mee met veel
waardering in het binnen- en buitenland.
Op vrijdag 27 september ’s avonds om 20.00 uur zal
burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen de voorzitter Manfred
Markhorst en het koor in concertgebouw De Vereeniging
feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.
De muzikale leiding is in handen van de huidige professionele
dirigent, Dion Ritten. Hij heeft de volgende Nijmeegse
professionals uitgenodigd om solo’s en samenzang met het
koor (90+ leden) ten gehore te brengen: Stefanie Janssen
(sopraan), Rob Hazenberg (bariton), William Smulders (zanger/
gitarist), Eric Raayman (combo) en Roland Aalbers (piano). Het
kinderkoor De Lanteerne zal voor de pauze van zich laten horen.
Claudia van Kesteren is de lady speaker.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de penningmeester. Zendt een
e-mail naar pm-kznm@live.nl met vermelding van uw naam
en adres plus het aantal kaarten. Tegelijkertijd maakt u per
kaart 27 euro (inclusief een pauzedrankje) over naar Nijmeegs
Mannenkoor NL08RABO 0135 8038 88. Bij opmerking
vermeldt u eveneens naam, adres en aantal kaarten. Na ontvangst
van uw betaling worden de kaarten u toegezonden. Kijk ook op
www.nijmeegsmannenkoor.nl.
Tekst: Philip M. van Vliet

Foto’s: Nijmeegs Mannenkoor

Het spookt in het Besiendershuis, wordt dikwijls gezegd.
Maar is het ooit onderzocht?
Theatercollectief Een Schone Dood maakt sinds 2012 onalledaagse voorstellingen in een intieme setting, ‘waarbij we het
publiek dicht op de huid zitten’, lezen we op de website. Het klinkt
dreigend, maar als je een voorstelling van het gezelschap gezien
hebt, weet je dat je als publiek niets hoeft te vrezen. De bezoekers
mogen ongegeneerd voyeur zijn van de vaak bizarre intriges. Omdat je dicht op het spel zit is er wel een intense betrokkenheid met
de personages. En die personages, tja, die willen meestal weinig
goeds.
Het is begonnen met de fascinatie van schrijver Erik Karel de Vries
en regisseur Rob Beumer voor het horrortheater van het einde van
de negentiende eeuw. In het Grand Guignoltheater van Parijs werden
voor het eerst zeer realistische stukken opgevoerd met een gruwelijk
slot. Hoe meer toeschouwers er flauwvielen tijdens de voorstelling, hoe
langer het stuk op het repertoire bleef staan. Inmiddels is de horror in
het theater aan alle kanten ingehaald door de bioscoopfilm, maar zou
het niet prachtig zijn om het toch nog een keer te proberen, dachten
De Vries en Beumer: Een Schone Dood was geboren en oogstte veel
lof. De bezoekers zaten of op het puntje van hun stoel, of ze durfden
niet te kijken.
Inmiddels vloeit er veel minder bloed in de voorstellingen van Een
Schone Dood. Wat is gebleven is de fascinatie voor enerzijds de
schoonheid en anderzijds het duistere in de mens.
Zo ook in Occult, de nieuwste productie van het gezelschap. We gaan
terug naar het einde van de negentiende eeuw. Op uitnodiging van een
arts en een psychiater toont het medium Jane McFinney haar onverklaarbare talenten. Het gaat mis als de helderziende probeert contact
te leggen met de overleden vader van een der aanwezigen. Bereid je
voor op een bizarre plotwending.
De voorstelling is vanaf 19 september te zien in het Besiendershuis,
Steenstraat 26-28. Voor data en tickets: www.eenschonedood.nl.
Tekst: José van de Coolwijk
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Illustratie: Een Schone Dood

LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 15 oktober om 14.00 uur
Thema: Kijk eens met andere ogen naar
de natuur: vanuit de natuur zelf
Spreker: Atze Oskamp, bioloog, werkte in het
voortgezet onderwijs, natuurgids en
IVN-vrijwilliger.
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee
E-mail: lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

Samen doen, leren, beleven
Heb jij ook zo’n goede herinnering aan
Groene Vrijdag, de afsluiting van Nijmegen
European Green Capital 2018? Of heb jij
de dag waarop we de handen uit de mouwen staken om Nijmegen schoner en groener te maken gemist?
Dan is er op vrijdag 11 oktober een herkansing, want dan vindt Groene Vrijdag 2019
plaats. Een jaarlijks terugkerende dag, als
legacy van Nijmegen European Green Capital.
Op Groene Vrijdag, de dag ná de Dag van de
Duurzaamheid, vragen we scholen, partners,
vrijwilligers, gemeente én inwoners mee te
doen met het programma. ’s Ochtends gaan
we zoveel mogelijk in de wijken aan de slag,
denk bijvoorbeeld aan vogels ringen, vlinders

tellen, stenen eruit, groen planten, afval opruimen, graffiti verwijderen of gebouwen vergroenen. ’s Middags is er voor iedereen een
programma in de Lindenberg-Centrum.
Binnenkort wordt meer bekendgemaakt over
aanmelding van acties en/of vrijwilligers en
over het programma in de Lindenberg. Reserveer 11 oktober in ieder geval alvast in je
agenda, zodat we er op Groene Vrijdag samen voor zorgen dat de positieve energie van
Green Capital behouden blijft en Nijmegen
weer een stukje groener wordt natuurlijk.
Houd de website www.greencapital2018.nl in
de gaten voor meer info.
Tekst: Janke Rozemuller

Wij mensen gebruiken tal van tegenstellingen
als waardeoordelen over zaken die de mensensoort betreffen. Zoals nuttig/niet nuttig,
eetbaar/niet eetbaar, mooi/lelijk, gevaarlijk/
ongevaarlijk enzovoort enzovoort.
Dergelijke waardeoordelen worden ook vaak
toegepast op de natuur: roofdieren, onkruiden, parasieten, opruimers. En bijvoorbeeld
schimmels en bacteriën vinden veel mensen
vies.
Maar kijk eens met andere ogen naar de
natuur. Waar zijn al die levende wezens in
werkelijkheid mee bezig? Dan ontdek je dat
menselijke waardeoordelen niet één op één
toepasbaar zijn op levende wezens in de natuur. En dat de waarden haast voor elke soort
weer anders zijn. Juist daardoor is de natuur
zo prachtig en krijg je er steeds meer waardering voor.
Aan de hand van tal van voorbeelden uit de
natuur om ons heen, wil Atze Oskamp dat
laten zien in deze lezing.

Foto: Groene Vrijdag

Leer zelf een kaartje schrijven

1 op de 10 Nederlanders kan niet zo goed lezen
en schrijven. Misschien vind jij dit ook lastig. Wil
jij zelf beter leren schrijven? Bijvoorbeeld een
kaartje? Bel  0800 023 4444. Of kijk op
daarhebjerechtop.nl.
Stichting lezen en schrijven helpt jou een cursus
te vinden. Ook kan je advies vragen. De lessen
kosten niet veel geld of zijn gratis.

Bever in de Geologenstrook in Zwanenveld
donderdag 15 augustus 2019
Foto: Ineke Klaassen
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TAI
NIJMEGEN
TAICHI
CHI CENTRUM
CENTRUM NIJMEGEN
Beginnerscursus
Taijiquan
startmaandag
maandag 99september
18.00
uur in
Basisschool
Beginnerscursus
Taijiquan
start
september
18.00
uur
in Basisschool
Canisius,
St. Stevenskerkhof 37-38,
37-38, Nijmegen.
PetrusPetrus
Canisius,
St. Stevenskerkhof
Nijmegen.
Cursus Qigong start zaterdag 7 september 10.30 uur in de Ark van Oost,

CursusCipresstraat
Qigong start
154, zaterdag
Nijmegen. 7 september 10.30 uur in de Ark van Oost,
Cipresstraat 154, Nijmegen.
Info: www.taichicentrumnijmegen.nl

Info: www.taichicentrumnijmegen.nl

Aanmelden: info@taichicentrumnijmegen.nl

Aanmelden: info@taichicentrumnijmegen.nl

Tel. 024 3232318

Tel. 024 3232318

Iemand met psychische
problemen in uw leven?
Indigo Gelderland organiseert dit najaar
diverse cursussen in Nijmegen voor
familieleden van mensen met psychische en/
of verslavingsproblemen. De cursussen zijn
voor partners, ouders, kinderen, broers, zussen
en andere naastbetrokkenen uit gemeente
Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Heumen en
Wijchen.
Het hebben van psychische problemen is
zwaar voor degene die het overkomt, maar ook
naastbetrokkenen kan het veel spanning geven.
Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens van
verdriet, machteloosheid, onbegrip, eenzaamheid,
schaamte en soms ook conflicten. In de groepen
deelt u met andere naasten uw ervaringen, krijgt
u steun en handvatten hoe om te gaan met de
problemen waar u tegenaan loopt.
De cursus Omgaan met borderline start op
donderdag 19 september om 15.00 uur.
De cursus Omgaan met psychose start op
woensdag 18 september om 15.00 uur.
De cursus Psychische problemen in de familie
voor naastbetrokkenen van mensen met een
depressie, angststoornis, autisme (ASS), of een
ander psychisch probleem, start op donderdag 19
september om 15.00 uur. Deze cursus is alleen
toegankelijk voor inwoners van de gemeente
Nijmegen.
De KOPP/KOV-groep voor kinderen 8-12
jaar met een ouder met psychische en/of
verslavingsproblemen, start op maandag 30
september om 15.30 uur.
De KOPP/KOV-groep voor jongvolwassenen
17-25 jaar. met een ouder met psychische en/of
verslavingsproblemen, start op dinsdag 15 oktober
om 16.00 uur.
Neem voor meer informatie en/of aanmelden
contact op met Indigo via telefoonnummer
(026) 312 44 83 of info@indigogelderland.nl.
Tekst en foto: Indigo Gelderland

Digi Playground

In het nieuwe biebseizoen

is weer van alles te doen

Er valt ook dit seizoen weer genoeg te zien,
te leren en te beleven in de bibliotheken in
en rondom Nijmegen. In het nieuwe programmaboekje van de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn alle activiteiten voor het seizoen 2019/2020 gebundeld.
Natuurlijk zijn er weer een aantal bekende
auteurs te gast in Bibliotheek De Mariënburg.
Op zondag 6 oktober komt Griet Op de Beeck
langs om te vertellen over haar nieuwe roman
Let op mijn woorden. Heb je zelf schrijfaspiraties? Stadsdichter Wout Waanders geeft in diverse Nijmeegse bibliotheken gratis schrijftips
en advies.
Kinderen kunnen bij de Digi Playground in
verschillende bibliotheken naar hartenlust experimenteren met nieuwe digitale technieken,
zoals robots, 3D-printen en Virtual Reality.
Tijdens de kindercolleges leer je onder andere
hoe je astronaut wordt, wat een politieagent allemaal doet en wat een hulphond allemaal kan.
Op zondag 15 september ga je tijdens het kindercollege van wetenschapsjournalist Govert
Schilling op reis door de ruimte en tijd in Bibliotheek De Mariënburg. Bijna alle jeugdactiviteiten in de bieb zijn gratis toegankelijk.
Nieuw dit jaar is de DigiDemo 50+. Tijdens
deze demonstraties kunnen 50-plussers in verschillende vestigingen kosteloos kennismaken
met nieuwe digitale technieken, zoals Virtual
Reality, robots en een greenscreen. Ook nieuw
is het avondvullende programma De keuze
van … in Bibliotheek De Mariënburg. Nijmegenaren met een bijzonder talent mogen deze
avond zelf invullen en gasten uitnodigen. Het
spits wordt op 18 november afgebeten door
chef-kok Emile van der Staak van restaurant
De Nieuwe Winkel in Nijmegen.
Tekst: Susan Bink

Foto: Marcel Krijgsman

Uitpuffen op het terras

Heet, heter, heetst
Vorig jaar schreef ik in de vierde Mariken over
warm, warmer, warmst. Nu, bij het verschijnen van deze vierde Mariken, kunnen we
geschiedenis schrijven over het feit dat het
nog nooit zo warm is geweest. Het warmterecord is op 25 juli 2019 gebroken in GilzeRijen, waar het maar liefst 40,7 graden is
geworden. Pfffff! Nog maar 3 procent van de
wetenschappers heeft zijn twijfels over de invloed van de mens op de klimaatverandering.
Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd
dat we in een neergaande spiraal terecht zijn
gekomen en dat dit moet stoppen. Nog heter
dan het weer die ene week is geweest, waren
dus de verhitte discussies.
In die week waren de belangrijkste gesprekken via app’s, Facebook en per telefoon
gerelateerd aan het werk: Kunnen jullie het
daar nog een beetje volhouden? Oh, oh,oh
… die auto, niet te harden zeg! Heb je dat
gelezen over die achtergelaten hond in de
auto? Nee, die baby dan … schande! Wat
doe jij aan naar je werk? Bij ons mag je echt
niet met korte broek verschijnen en spaghettibandjes hoor! Phûhh ... ik zit lekker thuis met
de gordijnen dicht in mijn onderbroek vóór
de ventilator en een met ijs gevulde colafles
ervoor. Lekker jôh!
Iets van die strekking had de communicatie
die hete week wel.
En dan de vakanties: nou, je hoeft niet weg
hoor. Hier is het net zo heet als in Spanje. Of:
in Turkije is het zelfs koeler.
In de kranten werd weer luid geweeklaagd
over kromtrekkende rails, smeltend asfalt,
extreme buien, wind- en waterhozen, het hitteplan. Maar ook tips voor de sporter om niet
tussen 11 en 17 uur te gaan sporten, siësta
te gaan houden, net als in het Middellandse
Zeegebied, niet naar buiten te gaan in die tijd
vanwege de toename van het ozongehalte in

de lucht en de vervuilende deeltjes die onder
andere komen uit de uitlaatgassen. Fenomenen, zoals de lichtende nachtwolken, die
ontstaan wanneer hele kleine ijskristallen op
stofdeeltjes gevormd worden als het hoog in
de atmosfeer heel koud is en de zon al onder
is, maar nog wel de wolken kan beschijnen,
worden ook onder de aandacht gebracht.
Deze bestonden al, maar komen nu als
onderdeel van klimaatverandering kennelijk in
de picture.

In elk geval is het nu september. Een nieuwe
lading studenten is weer geland in deze stad.
De scholen en universiteiten zijn weer begonnen. Het reces van de politiek zit erop. De
meesten van ons zijn weer aan het werk. Tijd
dus om de heetste discussie weer te gaan
voeren met elkaar en terug te blikken. We
weten nu dat we bewuster moeten omgaan
met onze grondstoffen, want we hebben
onze jaarvoorraad alweer op. Doe dat dan
ook! Neem je eigen tasjes en vulzakjes mee
naar de supermarkt. We moeten kijken hoe
we slim gaan bouwen voor de toekomst.
Geen warmere huizen, maar koelere. Hoe
gaan we om met de toenemende droogte
en het dalende grondwaterpeil? Allemaal
een zwembad in de tuin lost het afnemende
schone drinkwaterprobleem ook niet op. En
dan zwijgen we nog over de aanschaf van al
die airco’s. Aan de slag is het devies en niet
bij de pakken neerzitten. Onder de nieuwe
generatie studenten zitten er vast wel een
paar met innovatieve ideeën.
Een hete september met hete discussies
wens ik ook het gemeentebestuur en de raad
toe.
Van de temperatuur houden we u op de
hoogte.
Anneke Arzbach

Foto: Gerie Sandmann
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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
doorkiekjes

Foto’s: gerie sandmann

