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In wijkcentrum ’t Oude Weeshuis aan de 
Papengas in de Benedenstad hangen tot 
en met eind december enkele schilderijen 
over de oude Benedenstad van de 
hand van kunstenaar Johan Seeling. De 
onderwerpen die daarbij aan bod komen 
zijn onder andere de Waalkade, de 
Stevenskerk, de Anthonispoort, de Lage 
Markt en de Lange Hezelstraat. Johan is 
een echte Nimwegenuir die in zijn jeugd 
de Benedenstad op zijn duimpje heeft 
leren kennen. Dat Benedenstadsgevoel is 
in zijn schilderijen duidelijk te herkennen, 
mooie taferelen, prachtige kleuren, 
indrukwekkende gebouwen. De expositie 
is overdag vrijelijk te bezoeken in de 
caféruimte van ’t Oude Weeshuis. De 

schilderijen zijn ook opgenomen in het onlangs 
verschenen boek Het Benedenstadslied, met 
verhalen en liederen over de Benedenstad, 
verkrijgbaar bij de Nijmeegse boekhandels.
Tekst: Rene van Hoften     Schilderij: Johan Seeling

Expositie Benedenstadsschilderijen Johan Seeling



3

Giuliana van de Ven, pagina 4

Renske Helmer,  pagina 16

In dIt nummer:

Bouw spoorbrug, pagina 22

Lex Diekstra en Rik van Willenswaard, pagina 14

Giuliana van de Ven 4

Ester Geschiere 6

Column Qader Shafiq 7

Kronenburgerpark 8

Selbachs 9

Hezelstraat in verhalen (4) 10

Centrum beweegt 13

Mijmeringen over de Van Welderenstraat 14

Lezingencyclus: Vrijheidsmuseum 15

Wethouder Renske Helmer 16

Wonen in Hemelse sferen 18

Column Vincent Beijk 19

Nijmegen 1932 Panorama 20

Vroeger en nu: Grote Markt 21

Vergeten verleden: bouw spoorbrug 22

Stichting Benedenstad Nijmegen 26

Ons ‘hert’ moet blijven kloppen 27

Ondergrondse containers 28

Emile van der Staak in de bibliotheek 29

Column Anneke Arzbach 29

Vriend van Mariken 30

Toms tekenstreken 31

Fotopagina: die mooie zomer in de Ooij 32



NOV 2019

4

Inspirerende jongeren

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, in en rond het cen-
trum. Net als al die Barbershops. Loop eens door de (verlengde) 
Hezelstraat en je vindt binnen driehonderd meter drie Barbershops. 
Hetzelfde geldt voor allerlei sport- en fitnessactiviteiten. In allerlei 
soorten en maten dient het sportgedruis zich aan. Keuze genoeg en 
voor ieder wat wils. Voor de kleine en de grote beurs, intiem of ge-
zellig druk, luxe of basic, buiten of binnen. Blijkbaar is er een markt 
voor. Fit en gezond zijn is in. Gelukkig maar. Het is een uitdaging 
om je tussen al dit sportaanbod te onderscheiden.

Via onze rubriek Inspirerende jongeren kwam ik bij de 26e-jarige Giuli-
ana van de Ven terecht. Sinds twee maanden runt zij een franchise van 
Personal Fitness Nederland in de Van der Brugghenstraat op nummer 
3. Wanneer we op de koffie komen voor een interview, valt mijn oog 
gelijk op een ingelijst certificaat aan de muur. Het blijkt haar diploma 
Master of Science te zijn. Giuliana is van oorsprong orthopedagoog. Een 
achtergrond die ze nu heel goed kan gebruiken. In de 3e klas van de 
middelbare school wist ze al wat ze wilde gaan studeren. Het voelde 
als een ingeving toen ze al die studiefolders las op oriëntatiedagen en 
ze de folder van Orthopedagogiek tegenkwam. Dat moest het worden. 
Omdat het voor haar zo duidelijk was, was het voor haar onbegrijpelijk 

dat andere leerlingen moeite met hun studiekeuze hadden. De keuze 
voor een ‘sociale studie’ is niet zo vreemd. Ze komt uit een ‘sociaal’ ge-
zin. Haar moeder is Italiaanse (dat verklaart die mooie voornaam) en was 
zelf werkzaam in de kinderopvang. Zoals het een echt Italiaans gezin 
betaamt waren ze veel met elkaar en de rest van de familie in de weer en 
paste Giuliana regelmatig op haar nichtjes. Op haar 21e is ze stage gaan 
lopen bij de Hoenderloo Groep, een instelling voor normaal begaafde 
jongeren van negen tot achttien jaar met gedragsproblemen. Deze jon-
geren zijn uit huis geplaatst en worden daar behandeld. Het zijn geen 
jongeren met een criminele achtergrond, maar jongeren met agressief 
en onhandelbaar gedrag, voornamelijk voortkomend uit hechtingspro-
blematiek. Zij zetten zich af tegen het ouderlijk en niet ouderlijk gezag 
(autoriteiten bijvoorbeeld). Veelal zijn de (of een deel van de) ouders 
afwezig door hun eigen problematiek. Kinderen komen daardoor vaak 
in pleeggezinnen terecht. De pleeggezinnen trekken het onhandelbare 
gedrag van de kinderen niet meer en zo belanden deze jongeren bij de 
Hoenderloo Groep. Op haar 22e was ze klaar met haar studie. Later is Gi-
uliana voor vast aan de slag gegaan bij de Hoenderloo Groep als behan-
delcoördinator en gedragswetenschapper. In deze functie begeleidde 
en coachte ze groepsleiders en creëerde ze samen met behandelaars 
een passende behandeling voor deze jongeren en hun (gezins-) syste-
men. Wel knap om met zo een complexe groep jongeren te werken als 
je zelf net boven de twintig bent. Giuliana merkt mijn verbazing hierover 
op. Sommige ouders verbazen zich ook. Giuliana geeft aan dat deze 
jongeren qua ontwikkelingsleeftijd jonger doen en laten dan je volgens 
hun echte leeftijd mag verwachten. Je leert ook heel snel in de praktijk. 
Iedere dag gebeurt of escaleert er wel iets. Je moet dan snel handelen 
en doorgaan. Ook heeft ze veel ervaring opgedaan als groepsleider in 
de gehandicaptenzorg en weet dus waar behandelaren en groepswer-
kers tegen aan lopen. Daarnaast geeft ze aan - en dat hoort ze ook 
van anderen - dat ze een groot empathisch vermogen heeft en goed 
kan luisteren. Mensen voelen zich echt gehoord. Ze is een harde werker 
en was zeer betrokken. Letterlijk en figuurlijk, met het gevaar van over-
werk. Daarin kwam ze zichzelf ook uiteindelijk tegen. Ze had al jaren 
lichamelijke klachten en was ook ontevreden met zichzelf en haar eigen 
lijf. Tijdens een coachingtraject bleek dat ze een hoog sensitief persoon 
was, waardoor alle ervaringen van de laatste tijd direct impact op haar 
en haar lijf hadden gehad. Ze had al jaren slecht voor zichzelf gezorgd. 
De weerbaarheid van haar geest en lijf moest groter. Maar hoe? Welke 
weg moest ze daarin volgen? Door veel te lezen en te praten, maar ook 
door haar relatie met een topsporter, begon het steeds meer tot haar 
door te dringen hoe groot het effect is van wel of niet bewegen op je 

GIULIANA VAN DE VEN
Personal Fitness Nederland

Het interieur van het pand in de Van der Brugghenstraat
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Giuliana van de Ven (rechts) legt Manja van der Kraan personal fitness uit

fysieke en mentale weerbaarheid en hoe groot het effect is van goed 
of slecht eten op diezelfde weerbaarheid. Ze kwam er ook achter dat 
de keuzes die je moet maken als het gaat om bewegen en eten voor 
iedereen anders zijn. Maar de stap voor je die keuzes maakt, is minstens 
zo belangrijk. De wil tot gedragsverandering. En die intrinsieke motivatie 
verschilt van persoon tot persoon. Ze maakte voor zichzelf een nieuw 
‘lifestyle’-programma en boekte resultaat. Ze zat letterlijk en figuurlijk 
beter in haar vel. 

OPEN OGEN 
Toen ze een keer met haar moeder mee ging naar de sportschool - een 
filiaal van Personal Fitness Nederland in een andere stad - gingen haar 
ogen open en kwamen de dingen samen. Hier kwamen haar passie voor 
een gezonde lifestyle samen met haar opleidingsachtergrond in de ge-
dragsverandering. Haar verhaal en dat van Personal Fitness Nederland 
paste in elkaar. Ze wilde haar persoonlijke ervaring graag delen en dit 
lifestyleconcept bood die mogelijkheid. Ze ging in gesprek met de orga-
nisatie. Ze maakte zelf een plan, zorgde voor de nodige investeringen, 
en wist een pand in de Van der Brugghenstraat te krijgen. Best wel span-
nende tijden voor haar. Ze ruilde een vaste baan met veel zekerheden 
in voor het ondernemerschap. Ook dat gaf in het begin stress. Maar die 
weegt niet op tegen de voldoening die ze nu al krijgt van klanten die 
blij en met resultaat de deur uitgaan. Het is spannend en overweldigend 
tegelijk volgens Giuliana.

Als ze ons tijdens een rondleiding vol passie uitlegt wat het programma 
inhoudt, zijn wij al verkocht. Het programma bestaat uit drie onderdelen, 
namelijk: coaching, bewegen, voeding. Voor een goed resultaat zijn alle 

drie nodig. Afhankelijk van het beoogde resultaat (wat wil ik bereiken? 
Minder moe voelen, afvallen, minder neerslachtig et cetera) dat je be-
spreekt in een coachinggesprek, wordt er een wekelijks beweeg- en voe-
dingsplan gemaakt. Deze wordt iedere week besproken en bijgesteld op 
basis van de feiten en ervaringen. Niets in het leven gaat namelijk altijd 
volgens plan. Ook krijg je huiswerk mee en een fitnesssetje voor thuis. 
Een keer in de week heb je dan individuele beweegcoaching en een keer 
in de week train je in de groep. Het is een persoonlijk programma dat je 
krijgt en is gericht op duurzame gedragsverandering. En dat maakt nu 
net het verschil. Dus niet even een paar weken trainen of een crashdieet. 
Het gaat om een andere lifestyle. 

Haar grootste compliment tot nu toe kreeg ze via een klant die van-
wege een klacht bij de fysiotherapeut liep. De fysiotherapeut zag grote 
verbeteringen en wist niet dat deze persoon sportte bij Personal Fitness 
Nederland. Ze is trots op haar huidige klanten die snel progressie ma-
ken. Haar tevreden en blijde klanten werken als een soort endorfine op 
Giuliana. Ze wordt er zelf ook heel blij van en dat motiveert enorm. Het 
verschil met de concurrent is duidelijk. Voeding en coaching vormen 
een belangrijk onderdeel van het programma maar bovenal is het een 
persoonlijk op maat gemaakt plan. Op onze vraag of Giuliana nog een 
boodschap heeft, geeft ze aan dat iedereen het waard is om goed voor 
zichzelf te zorgen. Als je dat bewustzijn hebt wordt het veel makkelijker 
om bepaalde (gezonde en goede) keuzes te maken die eerst niet lukten. 

Op naar een blijvend blij resultaat!

Tekst: Manja van der Kraan     Foto’s: Gerie Sandmann



NOV 2019

6

Inspirerende jongeren

Bewegen heeft altijd al een grote rol gespeeld in mijn leven. Van 
kleins af aan huppelde ik door de danszaal. Al snel wist ik dat ik 
dansdocent wilde worden. Toen ik na een lang traject werd toe-
gelaten op de dansacademie - JIPPIE! - duurde die blijdschap niet 
lang. Na zo’n drie weken had ik al door dat dit ‘m echt niet ging 
worden. Dat wereldje past helemaal niet bij mij: focus op de buiten-
kant, vergelijking, competitie. Alles waar ik onzeker én ongelukkig 
van word. 

Daarnaast geloof ik ook niet dat dit is hoe de wereld zou moeten wer-
ken. Ik geloof juist in de kracht van samen: samen werken, samen creë-
ren, samen uitproberen. Toen ik met de dansacademie stopte, grapte ik 
al vrij snel dat ik dan wel een yogadocentenopleiding wilde doen. Ik was 
18 - een tikkeltje aan de jonge kant voor een yogadocent - en bovendien 
werden mijn ouders toch een beetje zenuwachtig bij de gedachte dat 
ik geen ‘normale’ studie zou gaan doen. Uiteindelijk is het psychologie 
geworden en in plaats van die yoga-opleiding werd het een vast ticket-
uurtje yoga in de week. 

YOGADROOM 
Maar de yogadroom bleef altijd sluimeren. In de kleine tien jaar tussen 
het ontstaan ervan en nu heb ik veel dingen gedaan en vooral veel over 
mezelf geleerd. Mijn eerste baan, een snelle switch naar mijn tweede, 
een break-up, het klassieke millennialverhaal van ‘ietsjes te veel werken’ 
en daarnaast nog een heleboel andere dingen willen, je kent het wel. 
Ook nog een verhuizing naar Utrecht, waarbij ik mijn geliefde Nijmegen 
met lichte tegenzin verliet. Maar ik had bedacht dat het zo hoorde, een 
‘volgende stap’. Die laatste viel echt behoorlijk tegen en kwam ook nog 
eens tegelijk met het inzicht dat ik eigenlijk helemaal niet meer blij werd 

ESTER GESCHIERE
van mijn werk. Er bekroop me steeds vaker het gevoel dat ik een rol 
speelde, de rol van de hoogopgeleide jongere. Een rol die me weliswaar 
goed afging, maar die ik doodvermoeiend vond. Soms zag ik om me 
heen mensen die lekker hun eigen plan trokken en daar nog wat van 
wisten te maken ook. Ik betrapte mezelf er steeds vaker op dat ik dacht 
‘waarom doe ik dat niet gewoon?!’ Mijn ‘eigen ding’ was nog niet zo 
concreet - en is nog steeds in ontwikkeling - maar ik had er wel al een 
heel duidelijk gevoel bij. 

STERK VOELEN 
In de periode dat ik die mismatch begon te ervaren tussen wat ik deed 
en wat ik wilde stond ik (zonder dat ik het door had) steeds vaker op 
de yogamat. Yoga hielp me om steeds dichter bij mijn binnenwereld te 
komen en de wirwar aan gedachten, emoties, verwachtingen en over-
tuigingen te ontrafelen. Don’t worry: ik ga absoluut niet pretenderen 
dat deze klus geklaard is en ik mezelf helemaal gevonden heb. Maar ik 
merkte wel dat het gevoel dat ik sterk ben en kan vertrouwen op mezelf 
steeds groter werd. Soms voel je je sterk wanneer je ontdekt dat je die 
ene houding ineens langer kunt vasthouden, en soms voel je je juist 
sterk wanneer je ervoor kiest om die ingewikkelde houding eens lekker 
over te slaan - ook al probeert dat stemmetje in je hoofd je te pushen. 
De drang om mezelf te bevrijden uit deze rol en mijn eigen plan te trek-
ken werd steeds groter. Ik weet nog precies het moment waarop ik op 
mijn werk achter mijn laptop zat, een Instagramberichtje voorbij zag ko-
men van iemand die begon met ondernemen en dacht ‘fuck it, ik ga het 
ook gewoon doen.’ Ik heb de sprong gewaagd en mijn baan opgezegd. 
Zonder een duidelijk plan maar met de overtuiging dat, als ik de deur 
open zou gooien en het even de ruimte zou geven, er vanzelf nieuwe 
gave dingen op mijn pad zouden komen. 



Hij heet Charles
Ik was al een tijdje niet in Winkelcentrum Dukenburg geweest. 
Op een koude zaterdagmiddag fietste ik erheen om de warmte 
te zoeken. De schoen- en sleutelmaker zat op zijn vertrouwde 
plek. De rijen bij de kassa’s van de Action waren net zo lang 
als anders. De ontvangst bij de Bruna was zoals gewoonlijk 
warm. Naast de afvalbakken van de cafetaria stonden jong en 
oud te smikkelen. Net zoals bij de ingang van Toko Amazing 
Oriental. Ik was blij met de komst van Pronk, een leer- en 
werkwinkel.
Na wat gelezen te hebben in de bibliotheek en bij de groen-
teboer geweest te zijn, wilde ik dezelfde route terug nemen 
naar mijn fiets. Een oude man met een rollator trok mijn aan-
dacht. Hij kwam mij bekend voor. Zou hij mijn eerste buurman 
in Nijmegen zijn? Hij bewoog langzaam. Daardoor kon ik de 
herinneringen van vijfentwintig jaar geleden terugroepen. ‘Het 
is hem!’
Hij woonde met zijn vrouw naast de eengezinswoning in Voor-
stenkamp die ik met drie andere vluchtelingen deelde. Het 
Indische buurechtpaar was hartelijk voor ons. Toen ik status-
houder werd en moest verhuizen naar een dure kamer op de 
Sint Annastraat, reed de buurman met zijn kleine Renault twee 
keer op en neer om mijn spullen over te brengen. 
Sindsdien ben ik daar niet meer geweest. Een bezoek aan 
deze buren om ze te laten zien dat het goed met mij ging 
stelde ik steeds uit. Misschien omdat ik de moeilijkste periode 
van mijn leven daar heb doorgebracht. 
‘Dag meneer. Mag ik u iets vragen?’ Hij herkende mij niet. 
Maar hij vertelde mij dat hij in dat huis woonde. Zijn vrouw was 
een aantal jaren geleden overleden. Toen ik haar beschreef 
en mijn herinneringen aan haar met hem deelde, zag ik de 
glans van vertrouwen in zijn ogen en kwam ons gesprek op 
gang. Hij wist nu meer over Java te vertellen dan over hier. 
Hoe kon hij weten wie ik was als er zoveel mensen tijdelijk 
naast hen gehuisvest werden? 
Na een kwart eeuw weet ik dat deze buurman Charles heet. 
Wij hebben een selfie gemaakt en afgesproken dat ik bij hem 
langskom. 
Op de fiets jammerde ik dat ik de vrouw van Charles geen bos 
bloemen meer kan geven. Ik dacht aan de vele anderen die 
mij op weg hielpen. 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom
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Qader Shafiq

NALU YOGA 
Zo is mijn yogalabel Nalu Yoga ontstaan. ‘To nalu it’ - to surf the waves. Het 
was liefde op het eerste gezicht toen ik dit Hawaiiaanse gezegde tegenkwam. 
Het raakt de kern van dat wat ik met yoga wil geven: overgave en vertrouwen. 
Want: you don’t fight the waves, you ride them. Yoga brengt je bij je kracht 
en laat je je potentieel voelen. Vanuit daar ontstaan overgave en vertrou-
wen. Mijn missie is duidelijk: anderen empoweren met yoga, zoals het mij 
empowerd heeft. Hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen zijn of haar hart 
volgde? Het vergt moed en vertrouwen om de controle los te durven laten en 
te gaan vertrouwen op jezelf en je potentieel. Met Nalu Yoga wil ik anderen 
daarin inspireren, simpelweg door open en eerlijk mijn eigen ervaringen te 
delen. Authenticiteit is voor mij heel belangrijk en mensen die zichzelf in alle 
eerlijkheid laten zien is wat mij inspireert. Want uiteindelijk verschillen wij al-
lemaal niet zoveel van elkaar: iedereen zoekt dezelfde dingen, struggelt met 
dezelfde dingen. Als je dit op een of andere manier kunt aanraken door jezelf 
te laten zien en mensen kunnen zich daarin herkennen, dan voelen ze zich 
gezien. En dat is waar het om gaat. Daarom hou ik het klein en authentiek. Ik 
ben nu een half jaar onderweg en nog zoekende naar hoe mijn label - naast 
de yogalessen - precies vorm krijgt. Ik schrijf graag, maar tegelijkertijd vind ik 
het soms ook nog gek om iets van mezelf op sociale media te delen. Je bent 
dan heel kwetsbaar. Bovendien hóef je niet alles te delen. Sommige dingen 
zijn gewoon voor jezelf. Daarom geen strak businessplan of een ingewikkelde 
contentkalender voor mij. Ik vaar op mijn gevoel en bepaal van daaruit mijn 
richting. Alleen door dicht bij mezelf te blijven kan ik anderen inspireren om 
dat ook te doen. 

Wil je mij volgen of wil je meedoen aan een cursus? Instragram: naluyoga.nl.

Tekst: Ester Geschiere     Foto’s: collectie Ester Geschiere

Ester Geschiere 
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Kronenburgerpark

Sommigen van de parkbezoekers weten 
nog misschien dat er een paar jaar geleden 
tijdelijk enkele kleine schaapjes in de weide 
stonden. Ouessant schaapjes. Geliefd bij 
bezoekers en verzorgers.
Nu door een natuurlijk verlies van een paar 
dieren er wel weer plek is, viel gemakkelijk 
het besluit deze schaapjes aan te schaffen.
En zo staan er nu drie Ouessantschaapjes in 
de dierenweide: 

Nieuwe aanwinst in de weide
• Een zwarte ooi, geboren in 2018. Ze heet 
Tanita. • Een bruine ooi uit 2014, genaamd 
Athamas. • Een ram uit 2019. De ram is dus 
nog heel jong. Hij groeit uit met prachtig ge-
krulde horens. De ram heeft nog geen naam, 
misschien Aeneas? Misschien herinnert zich 
nog iemand dat een van de zwarte zwanen zo 
heette.
Dit zijn de officiële namen, de roepnamen 
moeten nog gekozen worden.

Het Ouessantschaapje is genaamd naar een 
eiland voor de kust van Bretagne. Het is het 
kleinste schaapje ter wereld: schouderhoogte 
ongeveer 45 centimeter en het gewicht onge-
veer 20 kilo.Ze bieden geen specifieke proble-
men met de verzorging en lijken zich al thuis 
te voelen. Hopelijk worden in de komende 
lente lammetjes geboren.

Tekst: Joke van Onna     Foto: Birgit Armsdorfer

Van links naar rechts: Althamas, Aeneas en Tanita
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SELBACHS
Onlangs heeft de Lange Hezelstraat er 
weer een gezellig ‘bruin’ café bij gekregen. 
In de herinnering van velen nog steeds be-
kend als de Gouden Leeuw. Daarna heeft 
er een cocktailbar ingezeten, maar nu heet 
het etablissement naar de ooit levende, 
gewichtigste hotelier van Europa, Emile 
Selbach. 

Een soort eerbetoon aan een bekende Nijme-
genaar Emile Johannes Selbach, die leefde 
van 29 juni 1886 tot 9 december 1914.Tijdens 
zijn korte leven was hij horecaman, eerst ei-
genaar van café-biljart Centrale aan de Lage 
Markt en daarna van hotel-café-restaurant 
Valkhof op het Valkhofplein te Nijmegen. 
Dikke Selbach woog meer dan 200 kilogram. 
In een oude krant uit die tijd staat 586 pond. 
Hij at enorme hoeveelheden in het openbaar, 
als trekpleister voor gasten voor zijn hotel. 
Hij liet zich graag door jong en oud bekijken, 
waarbij hij voor zijn etablissement plaats nam 
op een versterkte stoel met zes poten. Selbach 
is op slechts 29 jarige leeftijd aan een slechte 
gezondheid gestorven. Hij was gehuwd en 
vader en ligt begraven op de begraafplaats 
Daalseweg te Nijmegen.
Tot zover een korte geschiedenis van de naam 
van het café, maar wij leven in het nu en nu 

is een prachtige gelegenheid in de oudste 
winkelstraat van Nederland. De huidige uit-
bater Ilja Donderwinkel is minder gewichtig, 
maar des te meer wil hij gewicht in de schaal 
leggen om van de Hezelstraat ook tijdens de 
avonduren weer een gezellige straat te ma-
ken. Donderwinkel is ook exploitant van de 
Viking en van Smaakrijk, maar wilde per se 
ook het avontuur aangaan om de mensen vast 
te houden na het winkelen of na het werk. Het 
moet gezegd dat de entourage van het café 
zeer geslaagd is. Achterin het café is een ex-
tra bar met een schitterende wand-brede foto 
van na de drooglegging. Hier kun je je eigen 
feestje organiseren, want het kan afgeschei-
den worden van de rest van het café. Het café 
moet eraan bijdragen dat de Hezelstraat het 
Nieuw-West moet worden als tegenhanger 
van Nijmegen-Oost. Dat kan omdat de He-
zelstraat eigenlijk een natuurlijke loop vormt 
vanuit het station en west. Ilja benadrukt dat 
het een café is voor Jan en Alleman, voor de 
buurt, voor verenigingen, voor studenten. Hij 
heeft gangbare biertjes op de tap maar ook 
speciaal bier. Toppers als de Gele Kanarie uit 
Rotterdam en IJwitbier uit Amsterdam, maar 
ook Skuumkoppe uit Texel en Paulaner uit 
München worden hier getapt. Voor elk wat 
wils, gelardeerd met veel bruin fruit. Onder 
bruin fruit verstaan we de bitterballen, maar 
ook de vegetarische zwarte bonenburger. 
Voor de veggies zijn daar ook de favoriete 
zoete aardappels met truffelmayo. Ilja’s 

passie is horeca, onder de mensen zijn. Hij 
heeft er zin in en hoopt een goede aansluiting 
te vinden in de buurt. Iedereen is van harte 
welkom. Voor meer informatie kun je kijken 
op Instagram, Facebook en de website. Ope-
ningstijden van 11 uur in de ochtend tot 2 uur 
’s nachts. ‘Als het heel gezellig is gaan we 
door’, zegt hij met een knipoog.
Veel succes Ilja.

Tekst: Anneke Arzbach    
Kleurenfoto’s: Gerie Sandmann    
Zwart-wit foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Emile Selbach voor zijn café Centrale aan de Lage Markt, ongeveer 1910 Ilja Donderwinkel en Anneke Arzbach  voor café Selbachs, 2019

Ilja Donderwinkel voor Emile Selbach

Doorkijkje café Selbachs Bar en piano in Selbachs Biertaps
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‘Queste persone scriveranno la storia della nos-
tra famiglia che verrà pubblicata sulla rivista 
Mariken’, vertelt mama Paola de Marco (76) 
van restaurant Merano enthousiast aan haar 
Griekse echtgenoot Spiros Kontogeorgos (80) 
als wij in het kader van de serie de Hezelstraat 
in verhalen het pand op nummer 33a bezoeken. 
‘Deze mensen gaan een verhaal schrijven over 
onze familie en dat wordt geplaatst in het blad 
Mariken’, luidt de vertaling. 

Inderdaad, op zoek naar verhalen en op zoek naar 
historische panden zijn we aangeland bij het karak-
teristieke pand tegenover de Begijnenstraat. Aan-
wezig bij dit interview zijn mama Paola de Marco, 
haar echtgenoot Spiros Kontogeorgos, hun dochter 
Maria (46) en zoon Dimitri (39) (foto 1). 

Blijft het Italiaans in dit artikel beperkt tot de al-
lereerste zin, tijdens het interview wanen we ons 
regelmatig in Lorenzago di Cadore in de Dolomie-

ten. Het dorpje in Noord-Italië waar de moeder van 
Maria en Dimitri vandaan komt en waar ze morgen, 
samen met haar man, weer naar toe gaat om de win-
termaanden door te brengen.

Speciaal voor dit interview heeft het echtpaar 
Kontogeorgos-de Marco het vertrek naar Italië uit-
gesteld. Trots als ze zijn op hun restaurant en hun 
twee kinderen. En natuurlijk ook omdat ze niets 
wilden missen van de uitbreiding van het restaurant 
met het pand van de buren, Hezelstraat nummer 35. 
Op zondag 2 juni 2019 vond de feestelijke opening 
plaats (foto 2). 

Trots als pauwen vertellen ze en poseren naast het 
Madonnabeeld. Mama: ‘Elke keer krijgt het beeld 
weer een ander plekje. Het is al heel oud, maar 
heeft altijd in de winkel gestaan. Hoe nieuw de zaak 
ook is, Madonna hoort erbij. ‘Madonna kwam ove-
rigens niet van zo heel ver. ‘Papa kocht het beeld 
twintig jaar geleden onder aan de Lange Hezelstraat 

DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (4)

Hezelstraat 33a, Merano, familie de Marco

Als stadsgids van Gilde Nijmegen liep Ed Nieuwenhuis al 
enige jaren met bezoekers door de Hezelstraat en omgeving. 
Hij maakte kennis met huidige bewoners en ondernemers in de 
straat. Dit jaar sloot collega-gids Thed vanden Berg zich bij hem 
aan. 

Een oproep in de Gelderlander aan mensen die geboren en geto-
gen zijn in de Hezelstraat leverde een onverwachte hoeveelheid 
reacties op. Sindsdien nodigen de twee gidsen wekelijks één van 
de mensen die gereageerd hebben uit om een bezoek te brengen 
aan hun geboortehuis en de omgeving waar ze zijn opgegroeid. 
Het doel om op deze manier verhalen en beelden te verzamelen, 
levert verrassende resultaten op. 

Dit keer de familie de Marco van restaurant Merano, Lange 
Hezelstraat 33aThed vanden Berg (links) 

en Ed Nieuwenhuis 

Foto 1. paola de Marco, haar echtgenoot Spi-
ros Kontogeorgos, hun dochter Maria (46) en 
zoon Dimitri (39)

Foto 3. Hoe nieuw de zaak ook is, Madonna 
hoort erbij

Foto 2. de feestelijke opening van de uitbre-
iding van het restaurant

in een oud antiekwinkeltje’, vertelt Maria (foto 3). 

Merano, ijssalon, restaurant, de familie de Marco. 
Een begrip in Nijmegen. Net als ijssalon Torino in 
de Molenstraat leverde Merano zelfbereid ijs vol-
gens Noord Italiaans recept. Beide zaken waren 
open in de zomermaanden. ’s Winters verbleef de 
familie de Marco boven de zaak, waar de eigenaar 
van Torino terugging naar Italië en de winkel ver-
huurde aan een tapijthandel. De naam Merano is 
vernoemd naar een Italiaans stadje in het noorden, 
in Bolzano Zuid-Tirol. Waarom Merano? Gewoon, 
omdat het goed klinkt.

In 1940 was het een oom van mama Paola die voet 
op Nijmeegse bodem zette. De inschrijving in de 
Kamer van Koophandel gebeurde in maart 1940. In 
2015 ontving de familie een grote bos bloemen van 
de gemeente vanwege het 75-jarig bestaan van de 
zaak. Op 33a opende de oom de ijssalon. Hij werd 
bijgestaan door familieleden uit Italië. 

Foto 4. paola was de eerste buitenlandse 
horecavrouw in Nijmegen
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De ouders van Paola hielden haar aanvankelijk 
tegen (‘Je hoeft toch niet naar het buitenland te 
gaan’), maar in 1959, 17 lentes jong, deed ze haar 
definitieve entree in Nijmegen (foto 4). Dimitri: 
‘En daarmee was je de eerste buitenlandse horeca-
vrouw in Nijmegen.’ 

Op de vraag of vader en moeder elkaar na 1959 al 
snel ontmoetten, brengt een luidruchtig Italiaans 
onderonsje ons na enkele minuten uitkomst: 1964. 
De Griek Spiros Kontogeorgos was de gelukkige 
in 1964. Als gastarbeider was hij werkzaam bij de 
Nyma. En hij hield van ijs. Zo leerde hij Paola ken-
nen in de Lange Hezelstraat (foto 5). Het leidde er 
ook toe dat hij zich het vak ijsbereiden ging eigen-
maken. Samen met zijn vrouw deed hij dat in Kre-
feld bij ijscafé Roma. Duitsland was echter niet het 
favoriete land van het paar. Paola: ‘Ik vond het niet 
leuk in Duitsland. Ik voelde me zo in het buiten-
land. Ik moest terug naar Nederland.’ Uit de grond 
van zijn hart zegt papa Spiros: ‘Het zijn zo’n lieve 
mensen hier in Nederland’ (foto 5a).

1976. De oom van Paola stopte met de ijszaak. Tijd 
voor Paola en Spiros om de zaak voort te zetten 
(foto 6). ‘Toen we terugkwamen uit Duitsland. Dat 
waren zware tijden. Nu is alles modern. Wij moes-
ten twee keer zo hard werken. Vroeger had je zo’n 
pan, dan moest je de melk laten koken, en draaien 
en koelen. En het ijs doen met een stok in een bok-
vriezer. Je ging er met een grote spatel, een mes 
in. De ene kant op en de andere kant. Dat bereiden 
gebeurde gewoon aan het raam aan de straat.’ 

In de jaren 80 leverde Merano ook ijs aan adres-
sen in de stad. Papa Spiros maakte ’s morgensvroeg 
het ijs en Dimitri bezorgde het dan. Bij eetcafétjes, 
maar vooral bij Griekse restaurants. Alle Griekse 
restaurants. Grieken en Italianen zochten elkaar 
op, zeker in Nijmegen. De Pontanusstraat was de 
ontmoetingsplek: het Griekse gedeelte boven, de 
Italianen beneden. 

Dimitri en Maria reageren heftig op de veronder-
stelling dat deze contacten met landgenoten zou-
den leiden tot een grotere ijsafname. ‘Zeker niet!’, 
is hun reactie. Maria: ‘Mijn ouders zijn absoluut 
niet zakelijk ingesteld. De Pontanusstraat is louter 
privé. Ik heb vaak mensen die zeggen, o wat leuk 
jouw ouders. Iedereen kent mijn ouders. Mensen 
van mijn generatie tot mensen van in de 70. O, jouw 
ouders zijn zo lief.’ Dimitri: ‘Mijn ouders nodigden 
mensen die binnenkwamen altijd uit voor een kopje 
koffie, gratis ijs. Mijn ouders doen dat niet om klan-
ten te winnen. Ze zijn gewoon heel sociaal.’ Mama 
Paola: ‘Komen mensen de zaak binnen met “Mijn 
man is dood” of “Mijn man is weggelopen.” Tja, je 
moet toch een praatje doen met die mensen.’ 

De tijd brak aan dat de kinderen in de zaak kwa-
men. Maria in 1993, nadat ze de toeristenopleiding 
heeft afgemaakt. Met haar komst was er de switch 
van ijs naar pasta. Een neef van Maria kwam een 
half jaartje naar Nijmegen om samen met mama Pa-
ola de kneepjes van het vak te leren. In de nieuwe 
rolverdeling bereidde papa Spiros ‘s morgens ijs, 
ging Maria naar de groothandel en hield mama Pa-
ola zich met een neef in de keuken bezig met de 
bereiding van pasta. Mama P: ‘Toen onze Italiaanse 
neef terugging, stond ik daar alleen in de keuken. Ik 
begon met een oud tweedehands fornuis, een twee-
pitter, en een oude tafel. Toch hadden we onze vaste 
klanten en die zeiden dan altijd: “Wij zijn op zoek 
naar restaurant Mama”.’ 

De tweepitter werd een achtpits fornuis. Al gauw 
was de kleine koelkast te klein en werd vervangen 
door een grotere. Mama: ‘Wel altijd de kinderen 
voorgehouden de stap niet groter te maken dan je 
kan. Blijf met je voeten op de grond. Zo is mijn 
zoon ook helemaal niet verwend.’ 

Dimitri kan er over meepraten: ‘Ik wilde graag 
een scooter, maar kreeg die niet.’ Mama: ‘Wat, een 
scooter? Werken, het komt niet vanzelf. Werken.’ 

Dimitri: ‘Balen, daar had ik dus helemaal geen zin. 
Ze zetten me aan de afwas. In 1995 was dat. Dan 
kwamen er bekenden en dan schaamde ik me kapot. 
Voor schut!’

Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Dimitri kreeg 
er lol in, stopte met zijn studie, werkte ook als kok 

Foto 5a. papa Spiros in 2019
Foto 5. Spiros hield van ijs, zo leerde hij 
paola kennen in de Lange Hezelstraat

en in 1998 werden Maria en hij compagnons. En 
de scooter, is die er gekomen? Mama: ‘Ja,  die is 
gekomen…’ 

Van enige druk vanaf de kant van de ouders was 
bij Dimitri en Maria helemaal geen sprake. ‘Mijn 
ouders hebben nooit gezegd: “Je moet ons helpen”, 
zoals ouders met een eigen zaak vaak doen. Mijn 
ouders hebben ons wel altijd de vrijheid gegeven. 
Als we iets nieuws wilden, zoals nu met de uitbrei-
ding, hebben ze ons altijd wel vrijgelaten.’
 
Mama: ‘Over de uitbreiding was ik dan ook heel 
enthousiast!’ 

En dat enthousiasme is meer dan terecht. Het pand 
van juwelier Willem Pastoor naast Merano, num-
mer 35, heeft een behoorlijke metamorfose onder-
gaan en vormt nu samen met het oorspronkelijke 
pand een prachtig geheel. Een gelegenheid die uit-
nodigt hier een avond met Italiaanse culinaire 
hoogstandjes door te brengen. Ook een recept van 
mama Paola vinden we op de menukaart terug (foto 
7). De tiramisu van mama Paola prijkt trots op de 
kaart en doet mama Paola opmerken: ‘Ik krijg hier-
van tranen in de ogen.’

Historie van het pand
De aanleiding voor het schrijven van de artikelen 
voor de serie de Hezelstraat in verhalen is om de 
verhalen van de mensen uit de panden op te schrij-
ven en beelden vast te leggen van de authentieke 
bebouwing, vaak uit lang vervlogen tijden. Pand 
nummer 33a wordt al voor 1674 vernoemd in de ar-
chieven onder de naam De Drie Haringen. Tussen 
de eerste naamsvermelding in 1674 en de laatste in 
1776 woonden er onder anderen een schippersfami-
lie, een timmerman en een hellebaardier. *)

Aangezien de familie de Marco pas in de oorlog 
het pand betrok, waar mama Paola in 1943 gebo-
ren is, zijn er weinig verhalen uit de geschiedenis 
van pand 33a en met name de oorlog bekend bij 
de familie. Pas ver na de oorlog werd mama Pa-
ola geconfronteerd met een verhaal dat zich in de 
oorlog in het pand heeft afgespeeld. Mama: ‘Dat 
vond ik raar. Een keer komt er hier een mijnheer die 
vraagt: “Mag ik in de kelder kijken?” Die mijnheer, 
een Jood, heeft hier in de oorlog in de kelder onder-
gedoken gezeten. En hij heeft de oorlog overleefd. 

Foto 7. De tiramisu van mama paola prijkt 
trots op de kaart

Foto 6. Advertentie uit 1987
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Ik heb niet verder gevraagd, maar hij zat hier met 
zijn familie.’

Toen de zaak vorig jaar en dit jaar werd uitgebreid, 
zijn in het oude gedeelte delen van oude muren 
blootgelegd (foto’s 8 en 8a). In die muren is ook 
een heel bijzondere tegel zichtbaar geworden (foto 
9). En niet te vergeten de ruime kelders onder pand 
33a en de wat smallere kelder onder pand, voorheen 
nummer 35 (foto 10). De stuclagen in de gewelven 
van de oude kelder zijn al eerder door de familie 
de Marco verwijderd, waardoor de oude stenen 
weer tevoorschijn zijn gekomen. In beide kelders 
zijn, zoals in veel kelders in de Lange Hezelstraat, 
meerdere trappen op verschillend niveau zichtbaar. 
Trappen die gemetseld werden om in de vele eeu-
wen steeds maar weer aan te sluiten bij het steeds 
hoger wordende straatniveau. De kelders van nu 
waren immers de ‘winkels’ in de middeleeuwen, 
met een straat die 2 à 3 meter lager lag dan nu het 
geval is (foto 11). Bij de toiletten zijn de gewel-
ven ook zichtbaar gemaakt (foto 12). Alles bij het 
oude, met moderne toevoegingen. Achter in het 
oude pand vangt een glas-in-loodraam de aandacht 
, waarschijnlijk uit de beginjaren van het bedrijf, 
1940 (foto 13).
 

De gemeente heeft het totale pand, nummers 33, 
33a en 35, vastgelegd onder nummer 33a. Mama 
Paola: ‘Wij zijn niet echt bezig geweest met de his-
torie van het pand. Toentertijd was er niet zoveel 
belangstelling voor. Wij hadden ook meer interesse 
in de historie van ons werk en van onze familie.’

We gaan tenslotte nog wat foto’s maken voor bij 
het artikel. Mama Paola neemt de regie op zich: 
‘Maria, jij hoort er ook bij. Een beetje die kant op. 
Moeten we een beetje de rommel opruimen? Papa, 
kom aan deze kant zitten. Wel in de camera kijken. 
Graag met de Madonna op de foto. ‘

Het interview zit erop. Mama Paola en papa Spiros 
vertrekken deze week voor een half jaar naar Ita-
lië. In tegenstelling tot vroeger, toen overwinterde 
de familie in Nijmegen. Restaurant Merano blijft 
in goede handen achter bij dochter Maria en zoon 
Dimitri. 

*) Bewoningsgeschiedenis van de Lange Hezel-
straat, Willy Niessen. 

Tekst: Ed Nieuwenhuis    Foto’s: familie de Marco, 
Ber Jansen en Ed Nieuwenhuis

Foto 8. Blootgelegde oude muur

Foto 8a. Blootgelegde oude muur boven

Foto 9. In die muren is ook een heel bijzon-
dere tegel zichtbaar geworden

Foto 10. De kelder onder nummer 35. Een 
dichtgemetselde opening naar de straat

Foto 11. Aanpassingen in de kelder onder 
nummer 33a te zien aan het steeds maar 
stijgende straatniveau. Hier de opgang

Foto 12. Bij de toiletten zijn de gewelven ook 
zichtbaar gemaakt

Bent u geboren en/of getogen in de Hezel-
straat, wij kijken uit naar uw verhalen. Laat 
het ons weten via edann@upcmail.nl of bel 
naar 06 43 79 51 51.

Foto 13. Glas-in-loodraam uit 1940
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‘Toen ik met pensioen ging, vroeg ik me 
af hoe ik gezond ouder kon worden en 
blijven.’ Aan het woord is Anne Dinnis-
sen, bewoonster van wat zij de bovenstad 
noemt. ‘Mijn gedachten gingen uit naar 
wat ik vroeger graag deed: pingpongen, 
tafeltennis, natuurlijk.’ 

Nu, jaren later, inmiddels een fervent tafelten-
nisspeler en coach, ervaart Anne het als een 
zeer leerzame en gezellige bezigheid. ‘Je leert 
elkaar op een heel andere manier kennen. Het 
geeft enorm veel plezier als jij en je tegenspe-
ler elkaar het balletje toespelen.’ Ze vervolgt: 
‘Tafeltennis is goed voor je uithoudings-
vermogen en stimuleert de beweeglijkheid, 
de coördinatie en de reflexen. En door de 
oog-handcoördinatie en die reflexen worden 
veel verschillende gebieden van de hersenen 
gebruikt. Tafeltennis vraagt net zoveel denk-
werk als schaken!’ Aldus Anne.

Een gesprek van Anne met buurtsportcoach 
Ron Janshen resulteerde in een samenwer-
king om het tafeltennis bij centrumbewoners 
vanaf 55 jaar onder de aandacht te brengen. 
‘Ik heb destijds een uitnodiging voor een 
drietal proeflessen in mijn directe omgeving 
in de bus gedaan’, vervolgt Anne. ‘De reacties 
waren overweldigend: twaalf personen waren 
direct geïnteresseerd. Voor acht personen 

was het tijdstip gunstig om aan de proefles-
sen mee te doen.’ De deelnemers reageerden 
enthousiast, niet alleen om het tafeltennissen 
maar ook om de buurtbewoners eens wat 
beter leren kennen. Het sociale aspect van 
samen sporten is erg belangrijk!

Het vervolg
Nu zitten de proeflessen er op en samen met 
Ron Janshen kijkt Anne uit naar een vervolg. 
Ron: ‘Het blijkt lastig te zijn om een geschikte 
ruimte te vinden om een paar tafeltennistafels 
neer te zetten. De sporthal waar we de proef-
lessen hebben gehouden, is vanaf het begin 
van het schooljaar helemaal volgeboekt.’ Ron 
ziet het echter vanuit een positieve invalshoek: 
‘Als de initiële reacties op Anne’s initiatief zo 
bemoedigend zijn, dan moet hier ergens een 
mouw aan te passen zijn. We blijven zoeken.’ 
Anne: ‘De deelnemers waren zeer enthousiast 
door het spelplezier met elkaar. We hopen op 
een vervolg om ook het tafeltennis nog beter 
onder de knie te krijgen.’ 
Voor meer informatie: 
annedinnissen@hotmail.com. 

Wist u dat:

Dansfit voor senioren
Dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.00 
tot 11.00 uur 
Waar: Bottelstraat 3
Kosten zijn inkomensafhankelijk
Info: b.burghard@nijmegen.nl
 

Gymnastiek voor senioren
Dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur
Waar: Papengas 8, ’t Oude Weeshuis
Kosten: de eerste twee lessen zijn gratis
Info: b.burghard@nijmegen.nl 

Stip
Stip start met een spreekuur in het Zelf-
regiecentrum op de woensdag (9.30 – 
12.00 uur). Handig voor mensen die moeilijk 
ter been zijn en voor wie de Benedenstad 
moeilijk bereikbaar is. Zie advertentie op 
pagina 2

Supermarktsafari
29 oktober gaat de eerste ronde Super-
marktsafari van start. Mensen gaan onder 
leiding van een deskundige in een klein 
groepje de supermarkt in en horen van 
alles over gezonde keuzes en betaalbaar 
eten. Na de safari wordt er samen gekookt. 
Voor meer informatie: Lieke van de Braak, 
lbraak@pluryn.nl

Gezellig Nijmegen
Wist u dat Gezellig Nijmegen aan de Gan-
zenheuvel 56 allerlei leuke en gezonde ac-
tiviteiten organiseert? Zoals salsa dansen, 
open meditatie en yoga. Ga voor meer in-
formatie naar www.gezellignijmegen.nl

TAFELTENNIS VOOR 55+

Anne Dinnissen

Tekst en foto’s: Jack Fila

pingpongen

Voor meer informatie over Centrum Beweegt! kun je terecht bij Stip Centrum. 
Kun je niet langs komen, maar heb je toch een vraag of een idee voor de wijk? Mail dan 
naar centrum@stipnijmegen.nl. Voor vragen kun je ook bellen naar de Stip-lijn, maandag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur op (024) 350 20 00.
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Rik van Willenswaard
Rik is er al. Rik (33 jaar) is restaurant-/bar-
eigenaar in de Van Welderenstraat. Ik heb met 
hem en Lex (Diekstra, 69 jaar) afgesproken. 
Rik staat met zijn Barrika aan het begin van 
een – hopelijk – succesvolle carrière. Maar in 
de horeca is hij geen nieuwkomer. Hij heeft 
als barman in Oostenrijk gewerkt en op Cura-
çao. In Nijmegen is hij jarenlang barbeheer-
der geweest in café Van Rijn. Daar ontstond 
de samenwerking met gelouterd horeca-on-

dernemer Freek Hartgring. Café Van Rijn is 
ook het establishment waar Rik en Lex elkaar 
leerden kennen. En wanneer Rik ongeveer 
een half jaar geleden zijn Barrika opende, 
op de hoek van de Van Welderenstraat en de 
Arksteestraat, wil het toeval dat dit de plek is 
waar Lex begin jaren 70 van de vorige eeuw 
als horecaondernemer met eerst het Koffieka-
feetje, later met restaurant Marieken (Mari-
ken) van start ging.

Lex is intussen gearriveerd en leegt een plas-
tic tas met relikwieën uit het verleden op een 
tafel bij de ingang: foto’s, oude menukaarten, 
krantenknipsels. Rik: ‘In dit pand is veel 
gebeurd. Mensen hebben hier warme herin-
neringen. Dan komen ze binnen en vragen of 
ze zomaar even mogen rondkijken. Dat maak 
je nergens anders zo mee. Een tijd geleden 
kwam een stel binnen dat elkaar op deze 
plek in 1980 ten huwelijk heeft gevraagd. 
Dat soort verhalen kom ik vaak tegen en dat 
maakt deze locatie best speciaal.’

Lex Diekstra
Lex Diekstra is Nijmegenaar en al 50 jaar ras-
ondernemer. Op dit moment is hij eigenaar 
van Pro-Art in de Van Welderenstraat, een 
winkel voor professionele kunstenaars-beno-
digdheden. Daarvoor runde hij Chez Lex, een 
winkel in allerlei snuisterijen. In het verleden 
was hij initiator van de sociaal-onderneming 
BliXem op de Groesbeekseweg. BliXem 

is een eetcafé, een luxe cadeauwinkel en 
catering dat (mede) gerund wordt door men-
sen met een verstandelijke en lichamelijke 
beperking. Deze voorbeelden zijn slechts een 
kleine greep uit het zakelijk ondernemingsre-
pertoire van Lex. Op z’n 69ste is hij nog steeds 
druk in de weer. Lex: ‘En dat is allemaal hier 
begonnen.’

Een greep uit het geheugen
Het pand op de hoek van de Van Welderen-
straat en Arksteestraat heeft in de loop der tijd 
nogal wat gedaantewisselingen gekend. Rik: 
‘Na de opening van mijn restaurant brachten 
mensen oude foto’s. Hier ziet je dat het ooit 
een fotohandel was. En ik weet dat er voor de 
oorlog een sigarenzaak in heeft gezeten.’ Lex 
vult aan: ‘En ook een antiquair. Ik heb ze nog 
gekend; een klier van een vent en zijn vrouw 
trouwens ook.’

Mijmeringen over de Van Welderenstraat
Lex Diekstra (links) en Rik van Willenswaard

Oude menukaart van Mariken Oude foto van het hoekpand



Scène van de Waaloversteek in het 
Vrijheidsmuseum te Groesbeek
Foto: visitnijmegen.com
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LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 19 november om 14.00 uur 

Thema: Vrijheidsmuseum Groesbeek
Spreker:  Wiel Lenders, directeur 
 Vrijheidsmuseum 
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee 
E-mail: lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

De voordracht zal zich toespitsen op de 
nieuwe verhaallijn van het Vrijheidsmuseum 
in Groesbeek: een grensoverschrijdende ver-
haallijn geplaatst in de context van de lange 
twintigste eeuw in relatie tot de actualiteit. 
Daarbij zal tevens ingegaan worden op de 
bezettingstijd en de bevrijdingsperiode van 
Nijmegen en omgeving. Deze regio speelde 
in het laatste jaar van de Tweede Wereldoor-
log (WO2) een hoofdrol op het wereldtoneel. 
De voordracht zal ondersteund worden met 
beeldmateriaal en gestalte krijgen in het licht 
van het (naderende) bevrijdingsjaar. Tot slot 
wordt ook nog ingegaan op de kracht van 
het nieuwe Infocentrum WO2 Nijmegen (dit 
centrum wordt beheerd door het Vrijheids-
museum).

In 1970 trok Lex in dit pand, eerst met het 
Koffiekafeetje, later omgebouwd tot restau-
rant Marieken. Lex: ‘In het begin van het 
Koffiekafeetje had ik niets te doen. Eigenlijk 
waren we geen koffiekafeetje zoals we dat nu 
kennen, maar een espressobar. Ik weet nog 
goed dat ik op 15 februari openging en heel 
lang aan de tafel bij het raam heb gezeten, 
wachtend op de eerste klanten.’ Die eerste 
klanten waren een vriendin en haar moeder. 
‘Ik weet nog dat ze twee potjes thee bestel-
den en twee tosti’s. Op een gegeven moment 
komt de vriendin naar me toe en zegt: “Zeker 
zenuwachtig.” Nou, daar had ze gelijk in. 
Ik was de theezakjes vergeten en de ham en 
kaas in de tosti’s. Ik had ze gewoon potjes 
heet water en kale geroosterde boterhammen 

gegeven.’
Tot de Vierdaagse van dat jaar bedroeg de 
dagelijkse omzet zo’n 40 à 50 gulden. Lex: 
‘Er kwamen wel klanten, maar om nou te 
zeggen dat het een vetpot was? Niet bepaald. 
Maar na de Vierdaagse, vanaf het begin van 
het schooljaar zat het ineens stampvol! Al-
lemaal scholieren. Er werd geblowd als een 
schoorsteen. Ik deed zelf niet mee maar kon 
wel op een gegeven moment alle verschil-
lende soorten weet en stuff van elkaar onder-
scheiden.’ Ook het gebak ging grif van de 
hand. Lex: ‘We verkochten voor zo’n 30.000 
gulden per jaar aan vlaaipunten van bakkerij 
De Faam, ook een bekende naam in de Van 
Welderenstraat!’ Het Koffiekafeetje is sinds 
die tijd altijd populair gebleven bij de jeugd 
van Nijmegen. Later doopte Lex het om in 
restaurant Marieken. Lex: ‘Eerst zat hier het 
Koffiekafeetje en daarnaast restaurant Marie-
ken. Met de Vierdaagse van 1985 hebben we 
beide gelegenheden bij elkaar gevoegd en zo 
is deze ruimte, zoals je die nu ziet, ontstaan.’

Roald Dahl
Op de stapel met foto’s en folders zie ik 
een UIT Magazine met op de voorkant een 
foto van Roald Dahl. Nieuwsgierig vraag ik 
aan Lex: ‘Is Roald Dahl bij jou in Marieken 
geweest?’ Lex: ‘Mijn (ex-)vrouw werkte 
destijds in de Kinderboekenwinkel en het 

boek Aan tafel met Roald Dahl kwam net 
uit. Daarin beschrijft Dahl allerlei recepten 
van gerechten die hij voor zijn gasten in zijn 
Gipsy house in de loop van de tijd had bereid. 
Mijn vrouw heeft mij toen een exemplaar ge-
geven, gesigneerd door Liccy, de vrouw van 
Roald Dahl. Ik heb toen Marieken helemaal 
verbouwd in de sfeer van Gipsy house; met 
Engels servies, Engelse gordijntjes en zo. 
Liccy is toen in ons restaurant geweest. Maar 
Roald Dahl zelf helaas niet.’

Van Welderenstraat
Ik vraag of ondernemen in de Van Welderen-
straat iets speciaals is? Rik antwoordt: ‘De 
Van Welderenstraat is een heel fijne winkel-
straat. De ondernemers hebben een goed con-
tact met elkaar en zorgen voor een kwalitatief 
hoogwaardige winkelstraat. Vriendelijk en 
divers. Zo vind ik het prettig dat er ook jonge 
ondernemers in de straat komen, zoals restau-
rant Why Not, bourgondisch borrelen in Bar 
Socio en Tappers Bar.’ Lex: ‘Nijmegen is nog 
steeds een beetje Havanna aan de Waal, maar 
minder dan vroeger. Toch blijft dat anarchisti-
sche er een beetje, maar daar kun je goed mee 
ondernemen.’

Tekst en foto’s: Jack Fila

Café marieken/Mariken

Roald Dahl in Uit Magazine

Oude foto Van Welderenstraat
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nIJmeeGSe WetHOuderS VOOr de HuIdIGe VIer JAAr: WAt WILLen ZIJ VOOr u en mIJ?

met renske Helmer 
de schaamte voorbij

Renske Helmer begon vorig jaar aan haar 
tweede termijn als wethouder. In het vorige 
college was ze verantwoordelijk voor onder 
andere de wijken, onderwijs en sport. Nu 
zitten in haar portefeuille werk, inkomen en 
armoedebestrijding (schuldhulpverlening), 
ICT en facilitaire zaken. 

Ze heeft dezelfde werkkamer gehouden in het 
stadhuis als in haar vorige periode. Daar voelt 
ze zich thuis en dat zal vooral komen door de 
muurschildering die haar man Jeroen voor 
haar maakte op een van de korte wanden in de 
kamer. De schildering stelt Nijmegen voor en 
verspreid over de stad zien we een aantal die-

ren afgebeeld. Ze verbeelden de verschillende 
wijken. Zo is er de wolf, die natuurlijk staat 
voor de Wolfskuil, waar Renske zelf woont. 
We zien een zwaan voor Zwanenveld, een haas 
voor de Hazekamp en een paar kwakken - klei-
ne reigers - vanzelfsprekend voor de Kwak-
kenberg. Op de brede cirkelvormige lampen-
kap boven de ruime tafel meandert de Waal. 
Vanuit het raam kijkt ze neer op een van de 
lager gelegen groene daken van het stadhuis.

Renske zit er monter bij, want het reces van 
het college zit er ten tijde van dit gesprek nog 
maar net op. ‘We zijn in Nederland gebleven 
en ik heb een lang gekoesterde droom van me 
verwezenlijkt’, begint Renske, ‘paardrijden 
langs de vloedlijn van het strand. Dat is bij-
zonder voor mij omdat ik altijd erg bang voor 
paarden ben geweest. Nu reed ik zomaar een 
rit van drie uur langs de kust van Noord-Hol-
land. Ga ik zeker vaker doen.’ 

nieuwsbrief
Haar huidige portefeuille vereist een heel an-
dere dynamiek dan de vorige, heeft Renske 
geconstateerd. ‘Toen was ik bijna altijd op 
pad’, gaat ze verder. ‘Ik voerde gesprekken in 
de wijken, bezocht daar allerlei activiteiten en 
was bij veel sportwedstrijden aanwezig. Het 
contact met de mensen, de inwoners van Nij-
megen, ging eigenlijk vanzelf. Ik haalde daar 
veel uit. Mijn huidige portefeuille vergt een 
heel andere aanpak. Ik vroeg me af hoe ik met 
mensen zonder baan, die geldzorgen hebben, 
in contact kon komen. Ik zou in tegenstelling 
tot mijn vorige zittingsperiode veel meer met 
individuen te maken krijgen. Nu krijgen de 
mensen met een uitkering een maandelijkse 
nieuwsbrief met informatie over hun uitke-
ring, allerlei toeslagen die er zijn, of je iets 
mag bijverdienen, banenmarkten enzovoort. 
In de nieuwsbrief van afgelopen april heb ik 
de mensen opgeroepen met mij in gesprek te 
gaan en me te vertellen over hun leven met 
een uitkering. Wat ze de hele dag doen, welke 
zorgen ze hebben, of ze iets kunnen met alle 
regelingen van de gemeente die er zijn en of 
ze tevreden zijn met de begeleiding vanuit de 
gemeente.’

Jongeren
‘De mensen mochten zelf uitzoeken waar ze 
het gesprek wilden hebben. Het kon bij hen 
thuis, hier op het stadhuis, in een wijkcentrum. 
De keuze was aan hen. Daar zijn 107 reacties 
op gekomen. Ik heb inmiddels een flink aan-

Renske Helmer: ‘Ik heb geleerd om nu heel anders dan voorheen naar de stad te kijken’
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tal van die gesprekken afgerond. In november 
zijn de laatste gesprekken gepland. Er zit naast 
mij nog iemand bij die gesprekken, maar we 
maken geen aantekeningen, er wordt geen 
verslag van opgemaakt en we weten bij geen 
enkel gesprek hoe lang het gaat duren. Het 
was erg intensief. In mijn vorige periode als 
wethouder maakte ik vaak feestelijke bijeen-
komsten mee in de stad. Nu zie ik veel meer 
de persoonlijke zorgen en wensen. Ik heb veel 
verhalen gehoord van mensen die door oorza-
ken van buitenaf in de problemen zijn geraakt. 
Die problemen kunnen het gevolg zijn van een 
ongeval, van de crisis, het feit dat ze als vluch-
teling hier terechtkwamen of omdat ze afge-
keurd werden. Ik heb door die gesprekken al-
vast één ding geleerd: dé bijstandsgerechtigde 
bestaat niet. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Na-
tuurlijk hoor ik ze niet voor het eerst, maar ze 
raken me nog altijd. Soms kunnen we iemand 
meteen een stukje verder helpen, maar ik sla al 
die verhalen in mijn hoofd op en probeer daar 
straks de rode draad uit te halen. Zo had elke 
uitkeringsgerechtigde vroeger één contactper-
soon. Dat is veranderd, maar ik merk nu dat 
mensen zo’n contact missen. Over de nieuws-
brief wordt verschillend gedacht: de een vindt 
het te kinderachtig, een ander te streng. De 
Stips, gevestigd in diverse wijkcentra waar 
mensen terechtkunnen met vragen over allerlei 
regels en papieren, worden erg gewaardeerd. 
Er zijn zo’n duizend jongeren zonder werk in 
Nijmegen, die willen graag geholpen worden 
met het zoeken naar werk.’

Collegiaal
De wethouder is zichtbaar opgetogen wan-
neer ze hoort dat we iemand gesproken heb-
ben die met haar zo’n gesprek heeft gevoerd 
en dat erg positief had ervaren. ‘Natuurlijk ben 
ik daar blij om’, vertelt Renske. ‘Daar doe je 
het ook voor, en weet je, de mensen kwamen 
uit alle delen van de stad. Ik zie geen verschil 
tussen de wijken onderling. Er zullen wel sta-
tistieken zijn waar de meeste mensen met een 
uitkering zitten, maar voor armoedebestrijding 
is dat niet van belang. De regelingen zijn in de 
hele stad hetzelfde. We kijken waar behoefte 
aan is. Het Nibud, dat informeert en adviseert 
over financiën van huishoudens, becijferde dat 
Nijmegen heel ruimhartig omgaat met de mi-
nima. Daar ben ik trots op. Het klopt, er staan 
bezuinigingen op de agenda. Op een totaal van 
zo’n 800 miljoen euro die de stad te besteden 
heeft, gaat het om 8,3 miljoen. Als ik het al 
zou willen zeggen, kan ik dat nu nog helemaal 
niet. Dat gaat de komende maanden duidelijk 
worden. We hebben een collegiaal bestuur. Dat 

klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar 
dat is echt zo. Ik ben ervan overtuigd dat we 
daar als stadsbestuur uit gaan komen.’

digitalisering
We spreken Renske ook nog even over de 
andere onderwerpen in haar portefeuille, met 
name over ICT en de digitalisering van de 
samenleving. Renske: ‘Het is belangrijk dat 
mensen zich bewust worden van de risico’s 
van de digitalisering. De burgemeester heeft 
daar in zijn nieuwjaarstoespraak nog aan ge-
refereerd. Nijmegen heeft een manifest ge-
presenteerd dat de inwoners van de stad zelf 
de regie houden over hun digitale leven. In-
middels hebben tal van andere gemeentes dit 
overgenomen. Wifi-tracking mag bijvoorbeeld 
niet van de rechter. Veel mensen redeneren dat 
ze toch niks te verbergen hebben, dat iedereen 
alles van ze mag weten, maar ik zeg: pas daar-
mee op. De ontwikkelingen gaan razendsnel, 
we moeten snel toe naar ethische afspraken in 
het digitale dataverkeer.’

Geleerd
Als Renske terugkijkt op haar wethouderschap 
van de laatste vijf jaar, zegt ze veel geleerd te 
hebben. ‘In de oppositie ben je vooral bezig 
met hameren op alles wat niet goed gaat. Nu 

zie ik dat er gelukkig ook veel wel goed gaat. 
Als wij daar als college verantwoordelijk voor 
zijn geweest, kan ik daar trots op zijn. Ik heb 
geleerd om nu heel anders dan voorheen naar 
de stad te kijken.’

Schulden
Tot slot komt Renske nog even terug op de 
schuldenproblematiek. ‘Gelukkig zitten in de 
diverse sociale wijkteams nu ook mensen met 
financiële expertise. We willen dat mensen ons 
om hulp vragen als ze 4.000 euro schuld heb-
ben, en niet wanneer de schuld al naar 40.000 
euro is opgelopen. Wanneer mensen langer 
dan een maand aan het puzzelen zijn om rond 
te komen, moeten ze van zich laten horen. An-
ders is het vaak al te laat. Ik heb zoveel mensen 
gesproken die zich enorm schamen omdat ze 
in de schulden zitten. Dat ze daarom niet om 
hulp durven te vragen. Daar gaan we via een 
campagne snel iets aan doen. Iedereen kan in 
de schulden raken. Dat is niks om je voor te 
schamen. Er komt een schaamte voorbij-cam-
pagne, waarmee we willen bereiken dat men-
sen er eerder over durven te praten. Dat is de 
eerste stap naar een hulpvraag.’

Tekst: Michiel van de Loo en Gerard van Bruggen
Foto’s: Huub Luijten

Muurschildering van Renskes man Jeroen met Wolf(skuil), Waalsprong, Hengst(dal) en Kwakken(berg)
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We genieten enorm van ons uitzicht op de Stevenstoren, het uit-
zicht op de prachtige Commanderie, winkelen graag in de Lange 
Hezelstraat, slenteren over de markt op zaterdag en maandag. We 
pakken graag een terrasje om van het eerste voorjaarszonnetje te 
genieten en duiken de kroeg in op gure winteravonden. Natuurlijk 
moeten we ons mooie centrum delen met bezoekers en toeristen. 
En geeft dat weleens ergernis. Dat hoort erbij. 

Maar je voelt hem al aankomen: er is een maar. Een steeds grotere 
MAAR in de vorm van explosief groeiende horeca met explosief groei-
ende terrassen.

Commanderie van St. Jan
Laten we het dicht bij huis houden: de Commanderie, een prachtig 
pand met een rijke historie. Voordat Herm Hegger van stadsbrouwerij 
de Hemel het pand in 1997 van de gemeente kocht, was er een muse-
um in ondergebracht. Het plan van Hegger was om in de Commande-
rie een aantal kleinschalige bedrijven onder te brengen die aantrekke-
lijk zijn voor de toeristische markt. Behalve zijn eigen brouwerij annex 
destilleerderij zou het moeten gaan om bijvoorbeeld een kaasmakerij, 
een glasblazerij, een galerie en een edelsmid. Hij oogstte enthousiaste 
reacties. Ook uit de hoek van het stadsbestuur kwam bijval voor het 
plan. Er was ook vertrouwen in Hegger: ‘Ze weten wat ze aan me heb-
ben. Ik hecht aan historische en monumentale gebouwen en breng ze 
tot leven zonder de omgeving waarin ze liggen geweld aan te doen.’ 
Het bestemmingsplan werd zodanig aangepast dat het ook mogelijk 
was om in het gebouw kleinschalige en niet-overlastgevende horeca 
mogelijk te maken.  

Twintig jaar later
Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en is het wonen naast de 
Commanderie niet meer het feest dat het was. Het is nu wel feest, maar 
voor de bezoekers, niet voor ons omwonenden. Die niet begrijpen dat 
zo’n prachtige opzet kon uitmonden in wat het nu is geworden. 
‘Waar is de kleinschaligheid gebleven als er feesten met tot vijfhon-
derd gasten gegeven kunnen worden, zoals de website van de Hemel 
vermeldt?’, aldus een buurvrouw. 
De Hemel is een geliefde locatie geworden voor bruiloften, promo-
tiefeesten, recepties en dispuutsfeesten, die veel overlast veroorzaken 
voor de buurt. De gemeente heeft met mediation en juridische pro-
cedures geprobeerd de overlast van feesten voor de omwonenden te 
beperken, maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
De grootste trekpleister is tegenwoordig het terras, dat vanaf het prille 
voorjaar tot de vroege herfst gigantisch veel bezoekers trekt. Café 
de Hemel en Foodbar de Pelgrim, beide geëxploiteerd door Selmar 
de Roo, hebben een terras dat plaats biedt aan zo’n tweehonderd 
bezoekers. Het is inmiddels een van de grootste terrassen van Nijme-
gen geworden. Het terras ligt midden in een stille woonwijk met hoge 
huizen en smalle straten die als een klankkast het geluid versterken. 
En mensen met een slok op kunnen veel lawaai produceren! Zoveel 
dat omwonenden hun tv niet meer kunnen horen, laat staan om 23.00 
uur kunnen gaan slapen. Want alle terrassen in Nijmegen mogen open 
blijven tot 01.00 uur, dus ook een terras midden in een woonwijk.

Hoe kon dit zo gebeuren?
Het heeft te maken met het beleid van de gemeente dat ondernemers 
veel ruimte geeft. De ondernemer wordt geacht zijn verantwoordelijk-
heid te nemen en te zorgen dat zijn terras geen overlast geeft voor 
omwonenden (te lezen in de Terrassennota van 2014, zie de link aan 
het eind van dit artikel). Maar dat staat haaks op de belangen van 
de meeste ondernemers: die willen natuurlijk zoveel mogelijk omzet 
draaien. En omdat de gemeente ten aanzien van terrassen heeft geko-
zen voor een beleid met zo min mogelijk regels, is het lastig voor de 
gemeente om handhavend op te treden. Komt nog bij dat de middelen 
hiervoor niet toereikend zijn: ’De politie heeft andere prioriteiten.’ En 
Bureau Toezicht blijkt evenmin capaciteit te hebben om te handhaven.
Sinds de gemeente met de terrassennota van 2014 de regels voor on-
dernemers heeft verminderd, is het aantal terrassen explosief gegroeid 
en zijn ze veel groter geworden. Dat heeft te maken met het mooie 
weer, het rookverbod, met het plaatsen van heaters en grote parasols, 
zodat een groot deel van de horeca zich van binnen naar buiten heeft 
verplaatst.

Velen met ons
En dat alles maakt de laatste jaren het wonen in het centrum - zeker 
met mooi weer - ook heel frustrerend. ‘De lusten voor de ondernemer, 
de lasten voor omwonenden’, hoor je vaak. 
Ook wij betrappen onszelf regelmatig op de gedachte ‘Shit, het wordt 
mooi weer vandaag. Daar gaat onze (nacht)rust.’ Ook vanuit andere 

Wonen in Hemelse sferen

Geparkeerde fietsen bij de Commanderie
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Hotel Bellevue

Hotels in Nijmegen
In een van de vorige edities van Mariken stond een bijdrage over 
Hotel Bellevue in de Belle Epoque gelegen aan de Spoorstraat 
1-3. Bellevue was een goed gekozen naam. Vanaf de eerste 
etage had je een prima uitzicht over het Stationsplein. Toen was 
reizen per trein nog een heel avontuur. Nijmegen was al zeer 
beroemd als ‘prachtige stad gelegen aan de Waal’. Bellevue was 
overigens niet het enige hotel ter plaatse. Hotel Hof van Brabant, 
gelegen aan de Korenmarkt, had een groot terrasbalkon op 
een van de hoger gelegen etages. Het gaf een uitzicht over het 
rivierengebied rondom Nijmegen. De huidige Bastei als onderdeel 
van de Stratenmakerstoren heeft een soortgelijk uitzicht, waarbij 
in één panorama de Grebbeberg tot aan Hoog-Elten kan worden 
overzien. Gaat dat zien!

Terug nog even naar de tijd van de foto. Hotel Bekkers, gelegen 
in de onmiddellijke omgeving van station en Nijmeegs centrum. 
Nieuwe naamgeving door een nieuwe eigenaar toen. Het omvatte 
telefoonnummer 130, uitstekende keuken, centrale verwarming 
èn autogarage. Het hotel stond zeer goed aangeschreven bij vele 
reizigers die het hotel aandeden. Tegenover het station lag nog het 
Oranjehotel en aan de andere kant van de Schaeck Mathonsingel 
het Victoriahotel. Alle bedoeld om Nijmegen zoveel mogelijk te 
promoten in binnen- en buitenland. De trein was tot dan toe een 
essentieel vervoermiddel, zeker na aanleg van het station van 
Nijmegen in 1894. Nijmegen, een stad met veel bedrijvigheid en 
na aanleg van de Waalbrug in 1936 nog beter ontsloten. Door 
de komst van de auto was de locatie van een hotel echter niet 
meer wezenlijk. Groen en heuvelachtig en gelegen aan een van 
de mooiste Europese rivieren zorgden ervoor dat hotels ook op 
andere plaatsen in en rondom Nijmegen konden verrijzen.

Er was Hotel Crispijn aan de voormalige Stadsgracht. Hotel 
Keizer Karel aan het gelijknamige plein. Hotel Cascade aan de 
Nassausingel, Grand Hotel du Soleil aan de Graafseweg, Hotel de 
Doelen aan de Hertogstraat. En allemaal het meest chique, meest 
moderne en meest comfortabele hotel ter plaatse. Wie het meeste 
gelijk had laten we maar in het midden.

Zo is tijd nodig om het voorgaande te ontwikkelen. Er is 
daarbij een stabiele factor: er gaat niets boven Nijmegen. Elke 
goedwillende gast is altijd welkom; en dat zullen er zeer velen 
blijven!

Vincent Beijk     Foto: Collectie Vincent Beijk

plekken in Nijmegen horen we soortgelijke geluiden, zoals uit de hoek 
van omwonenden van het ‘Faberplein’. 
 
Dit najaar staat de herijking van de Terrassennota uit 2014 op de 
agenda van de gemeenteraad. Wij hopen van harte dat de gemeente 
de belangen van omwonenden beter gaat beschermen en dat het wo-
nen in de buurt van het terras van de Hemel en andere terrassen niet 
meer de ‘hel’ is, die het nu soms kan zijn. 
Tenslotte wil ook de gemeente een gemêleerde bewoning in het cen-
trum. Maar als dit zo doorgaat vertrekken gezinnen en ouderen uit het 
centrum en blijven straks alleen studenten over.

In ieder geval houden wij als bewoners scherp de vinger aan de pols en 
blijven we de politiek erop wijzen dat dit geen leefbare situatie is. 

Tekst: Gerie Sandmann en Marja Harmsen     Foto’s: Gerie Sandmann

N.B.
DeTerrassennota 2014 is te vinden op de website van de ge-
meente Nijmegen: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/
Nijmegen/119549f0-f11f-4fa9-8054-456b42298858.
De data waaop de de terrassennota wordt behandeld door het college 
en de gemeenteraad zijn te vinden op de website van de gemeente: 
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Nijmegen.

Terras Commanderie gezien vanuit nabijgelegen woning
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Eindelijk is het zover. Vol trots presenteert Jo Janssen de 
maquette van het aanzicht van Nijmegen anno 1932. Terecht 
heeft het de ondertitel Panorama meegekregen, want het is 
inderdaad een overweldigend overzicht. De gehele breedte 
van de Waalkade, vanaf het Valkhof (de verkeersbrug werd 
pas in 1936 voltooid) tot de spoorbrug. Met ongelooflijke 
details. 

Vol verbazing probeer ik me te oriënteren in het stratenplan van 
1932, dat overigens hetzelfde is als dat van anno 2019. Deze 
overeenkomst verbindt. Nieuwsgierig zoeken mijn ogen door de 
straatjes en steegjes op de maquette naar herkenningspunten. 
Ken ik de Benedenstad? Niet heus. Ook nu nog word ik wande-
lend door de Benedenstad steeds weer verrast met onverwachte 
doorkijkjes. Deze Nijmeegse Benedenstad blijft verrassen en de 
maquette weerspiegelt dat gevoel op een onnavolgbare manier.

Maker Frans Friederichs († 4 september 2017) heeft tweeëneen-
half jaar aan het project gewerkt. Na zijn dood heeft Jo Janssen 
het op zich genomen het werkstuk zijn terechte plaats te geven: 
in een speciaal maquettehuis in de tuin van ’t Oude Weeshuis. 
Voor iedereen toegankelijk.

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Gerie Sandmann



GROTE MARKT
GEZIEN RICHTING BURCHTSTRAAT

Zoek de overeenkomsten. Dat is lastiger dan 
zoek de verschillen. Bijna alles is anders op 
beide foto’s van de Grote Markt. De panden 
links op de foto zijn de enige die de oorlog heb-
ben overleefd. Toen waren het winkels en één 
hotel. Nu is het allemaal horeca. De overdekte 
terrassen beperken het zicht op de fraaie oude 
gebouwen.

De camera kijkt richting Burchtstraat. Vóór 
de oorlog had die straat twee namen: Korte 
Burchtstraat en Lange Burchtstraat. De korte 
was smal. Tegenwoordig niet meer. Daar staat 
H&M. De lange had dezelfde breedte als nu. 
In 1950 werden Korte en Lange opgeheven. 
Sindsdien heet het geheel Burchtstraat.

Elektrische tram
Van 1911 tot 1952 reden hier de elektrische 
trams van lijn 1 van St. Anna naar Hengstdal 
v.v. De route in de binnenstad voerde door de 
Hezelstraten, Grote Markt en Burchtstraten. In 
de Hezelstraten en de Korte Burchtstraat lag 
enkelspoor. Op de Grote Markt en in de Lange 
Burchtstraat lag dubbelspoor. Daar konden de 
trams elkaar passeren. De linker tram op de 
oude foto ging naar St. Anna, de rechter naar 
Hengstdal. (Op de andere zijde van beide trams 
stond Hengstdal. De borden werden op de eind-
punten niet verwisseld. Als een tram stilstond 
wist je niet welke bestemming hij had. Dat wist 
je pas als hij reed.)

Bussen
In 1952 werd tramlijn 1 vervangen door trol-
leybussen. Er gingen ook dieselbussen over de 
Grote Markt rijden. In 1968 reden de trolleys 
voor het laatst. De dieselbussen bleven. Ze 
werden tussen 2009 en 2013 vervangen door 
bussen die op gas rijden (behalve de Duitse bus-
sen). Sinds 21 juni dit jaar rijdt hier geen open-
baar vervoer meer. Grote Markt en aanliggende 
straten zijn nu één groot wandel- en fietsgebied.

Voetgangers en taxi’s
Dat wandelen en fietsen hier niet nieuw is, is te 
zien op de foto uit ongeveer 1938. Toen moch-
ten er ook nog auto’s rijden. Dat mag tegen-
woordig alleen nog ’s ochtends om bedrijven en 
instellingen te bevoorraden.

Op de oude foto staan links drie taxi’s gepar-
keerd. Ook dat mag niet meer. Taxi’s mogen 
geen passagiers oppikken in autoloze gebieden, 
dus ook niet op de Grote Markt.

Bomen en kiosk
Op de oude foto zijn geen bomen te bekennen, 
wel kleine marktkramen (rechts). 

Binnenkort is het niet meer mogelijk dezelfde 
nieuwe foto te maken: de chique kiosk op de 
kop van de Boerstraat wordt gesloopt. Er zijn 
geen huurders meer voor.

Samenstelling: René van Berlo 
Foto 1938: collectie Regionaal Archief Nijmegen 
Foto 2019: Gerie Sandmann
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Bouw van de spoorbrug over de Waal
Arnhem was de eerste Gelderse plaats met 
een spoorweg. In 1845 werd de lijn Amster-
dam-Utrecht-Arnhem geopend. Pas in 1865 
reden de eerste treinen naar Nijmegen. Die 
kwamen uit Kleef. De aansluiting met Arn-
hem was pas in 1879 gereed. In 1881 reden 
de eerste treinen van Nijmegen naar Den 
Bosch en in 1883 naar Venlo.

De belangrijkste reden waarom de lijn Arn-
hem-Nijmegen zo laat tot stand kwam, waren 
de gegantische bouwkosten. Er moesten twee 
grote bruggen komen: over de Nederrijn en 
over de Waal. Geen enkel spoorwegbedrijf - 
toen allemaal particuliere firma’s - wilde die 
kosten betalen. Uiteindelijk besloot het Rijk 
dit te doen. In 1875 startte de bouw van de 
brug over de Waal. Nijmegen wilde graag dat 
ook voetgangers van de nieuwe brug gebruik 
konden maken, zoals blijkt uit een artikel in de 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant van woensdag 23 juni 1875:

NIJMEGEN, 22 Juni.
Volgens het door Burgemeester en Wethouders 

aan de Gemeenteraad aangeboden Verslag van den 
Toestand der Gemeente Nijmegen over het jaar 
1874, bedroeg de Bevolking op 31 Dec. 1874 22929 
personen, dus 208 meer dan op het einde van 1873. 
(...)

3. Het bekend worden van twee onderscheiden 
plannen voor het station en de richting van den 
spoorweg Arnhem—Nijmegen nabij deze stad gaf 
den Raad aanleiding op de uitvoering van plan B. 
aan te dringen en door persoonlijk bezoek zijner 
commissie bij de Ministers van Binn. Zaken en 
Oorlog voor te staan. Aan den Minister van Binn. 

Zaken werd verzocht de spoorwegbrug ook voor 
voetgangers in te richten ter vergoeding van het ver-
lies door de gemeente aan het rivierveer te lijden.

Er werd echter voor de daarstelling van voetpa-
den langs de spoorwegbrug f 180,000 van de ge-
meente gevorderd. Dit werd te bezwarend geoor-
deeld, terwijl bij ijsgang het overgaan der brug kon 
vergund worden.

Het zou 129 jaar duren voordat voetgangers 
(en fietsers) via de spoorbrug de Waal konden 
passeren. In 2004 werd de Snelbinder aan de 
spoorbrug gehangen, speciaal gemaakt voor 
fietsers en voetgangers.

Om de brug te kunnen bouwen, moesten delen 
van de Waal worden afgesloten. Dat leverde 
gevaren op, publiceerde De Gelderlander op 
vrijdag 27 augustus 1875:

De gepatenteerde rijnschipper J. van Lier, te Mil-
lingen bij Nijmegen, schrijft het volgende in »het 
Nieuws v. d. Dag:”

»De nieuwe in aanbouw zijnde brug te Nijmegen 
zal op een van de gevaarlijkste plaatsen komen te 
liggen van de geheele Rijnvaart. Dit is het oordeel 
van de kloekste en ervarenste schippers in geheel 
Nederland.

Wanneer nu nog maar door de daartoe bevoegde 
magt iets gedaan werd om zoveel mogelijk de ge-
varen af te wenden, die aan den doortogt van dit 
punt verbonden zijn, dan zou men nog al stilletjes 
berusten in het besluit van de heeren Staten-Gene-
raal. Maar dit wordt niet gedaan. Men zal daarmee 
wachten totdat het kalf verdronken is, of liever, het 
is al reeds veel te laat. Want het is bepaald aan geluk 
en toeval toe te schrijven, dat men bij het ongeluk 
verleden week geen menschenlevens te betreuren 
heeft gehad.

De schippers W. van Enthoven en J. Klomp, die 
overboord sloegen, hebben hun leven te danken ge-
had aan hunne tegenwoordigheid van geest en aan 
het kloekmoedig gedrag van de vrouw van den eer-
sten schipper, terwijl het vaartuig gered werd door 
een in de nabijheid zich bevindend varensgezel. 
En reken er gerust op, het zal bij dit ongeluk niet 
blijven, wanneer de Regeering er niet toe kan be-
sluiten daar een sleepboot in de vaart te stellen, die 
de schepen geregeld door dit labyrinth van palen en 
heimachines weet te brengen. Zelfs verhaalt men, 
dat des avonds nog niet de noodige lichten aange-
bragt worden op de plaats van de aanstaande pijlers. 
Men heeft bij het bouwen van de spoorwegbrug te 
Wezel bijna van geen ongelukken gehoord, omdat 
de duitsche Regeering er in tijds voor zorgde, dat 
er een boot aanwezig was om de schepen er door 
te slepen. En veel gevaarlijker is het te Nijmegen. 
Boven de stad kunnen schepen moeilijk, bijna in het 
geheel niet ankeren. Zij hebben daar gevaar op een 
zinklaag hun anker te verliezen of tegen de Waal-
kade te pletter te slaan. Zulke ontzaggelijke kosten 
zullen het toch wel niet zijn.” 

Het signaal had effect. Op zondag 29 augustus 
1875 schreef De Gelderlander:

NIJMEGEN, 28 Aug. Naar wij vernemen zal, te 
beginnen met den 1en September e.k. voor de sche-
pen en houtvlotten, welke de in aanbouw zijnde 
Spoorwegbrug over de Waal alhier doorvaren tij-
delijk gelegenheid bestaan om te worden gesleept, 
tusschen zonsopgang en zonsondergang.

De sleepboot zal hare ligplaats hebben in de na-
bijheid der brug en eene witte vlag in de top voeren.

De schepen, welke verlangen door de brug te 
worden gesleept, moeten de vlag halver stok hij-
schen; houtvlotten moeten eene witte vlag opsteken.

Afkomende schepen en houtvlotten worden het 
eerst geholpen, naar de orde van aankomst en moe-

Bagger- en grond werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de spoorbrug over de Waal, 1875-1876

VERGETEN VERLEDEN
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ten boven de gierbrug hunnen beurt afwachten.
Opvarende schepen worden het laatst afgesleept 

en in de vermelde volgorde boven de brug gebracht.
In geen geval en onder geen vorm wordt van 

eenig vaartuig of houtvlot belooning of sleeploon 
gevorderd.

De brug zou bestaan uit drie grote bogen over 
de rivier zelf en vijf kortere bruggen over de 
noordelijke uiterwaarden. Eerst werden de pij-
lers gebouwd. Toen die klaar waren, kon het 
werk aan de bovenbouw beginnen. Als eerste 
was de boog midden boven de rivier aan de 
beurt. De Provinciale Geldersche en Nijmeeg-
sche Courant schreef op zondag 23 juli 1876:

NIJMEGEN, 22 Juli.
De werkzaamheden aan de spoorwegbrug over 

de rivier de Waal voor de lijn Arnhem—Nijmegen, 
worden met kracht voortgezet. De twee rivierpijlers 
zijn thans gereed en door de aannemers van den 
ijzeren bovenbouw is reeds het stijgerwerk tusschen 
die twee pijlers in de rivier geplaatst, zoodat zeer 
spoedig met den bovenbouw een aanvang zal wor-
den gemaakt.

De derde boeg die gebouwd werd, was die aan 
de Nijmeegse zijde. Op de voorpagina van de 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant stond op vrijdag 20 april 1877 een be-
kendmaking van B en W:

Op den 20. April e. k. zal een aanvang worden 
gemaakt met het bouwen van de steiger voor de 
groote overspanning van 127 M. aan de zijde van 
Nijmegen, der spoorwegbrug over de Waal, en dien-
tengevolge deze opening voor de scheepvaart wor-
den gesloten.

Boven en beneden de brug worden langs den oe-
ver twee waarschuwingsborden gesteld tot aandui-
ding van de plaats waar de schepen kunnen voor an-
ker gaan om de komst der sleepboot af te wachten.

De waarschuwingsborden vertoonen het volgen-
de opschrift:

Ankerplaats.
Zuidelijke doorvaart

Spoorwegbrug gesloten.

De bouw van de brug was ook landelijk 
nieuws. Het Handelsblad publiceerde regel-
matig ooggetuigeverslagen. Deze is van dins-
dag 15 januari 1878:

Werken te Nijmegen.
Men schrijft ons uit Nijmegen : 
De groote spoorwegbrug over de Waal alhier 

nadert met rassche schreden hare voltooiing. Niet-
tegenstaande het gure weder is sedert de twee maan-
den, dat ik u over de spoorwegwerkzaamheden heb 
geschreven, met de meeste kracht en ijver voort-
gang gemaakt. Het zuidelijk landhoofd is thans ge-
heel klaar met uitzondering van het snij- en stuka-
doorwerk, en ten onrechte werd dus onlangs door 
een der bladen gemeld, dat het verdere metselwerk 
tot het voorjaar zou moeten wachten. Het fraaie 

vier verdiepingen hooge landhoofd levert thans 
een waarlijk schoon gezicht. Het geheel kan als 
een pronkstuk van metselwerk beschouwd worden. 
Kamers, kasten, wenteltrappen in de twee ronde 
hoektorens, alles is door den metselaar gemaakt. De 
beide hoektorens zijn ook geheel afgemetseld, die 
van de benedenzijde der rivier is voorzien van eene 
kegelvormige spits, op welker top een hardstenen 
ronde bol is geplaatst. De toren aan de bovenzijde 
der rivier, waarvan het bovenste gedeelte ook is 
afgemetseld, zal een ander aanzien ontvangen. Op 
het plateau wordt een beeld geplaatst, de werklie-
den noemen daarom dezen toren dien met den ijze-
ren man. Dit beeld, ongeveer 1.50 meter hoogte, is 
geheel van ijzer en stelt het bovengedeelte (tot aan 
de beenen) van een middeleeuwsch ridder voor. De 
gehelmde ridder houdt de linkerhand gebogen en 
heeft in de rechter een zware ijzeren stang, om wel-
ker boveneinde een fraaie windwijzer is bevestigd. 
Het geheel levert niet alleen een schoon gezicht, 
maar de windwijzer op den hoek van het landhoofd, 
zal ook zeker de schippers helpen, die van boven 
komen afvaren, om in de juiste richting tusschen 
de pijlers te kunnen doorvaren, in verband met de 
groote snelheid, die hier de stroom heeft.

Het houtwerk der bovenstelling van de derde 
overspanning is thans nagenoeg verwijderd, zoodat 
de drie eerste overspanningen geheel klaar zijn. 
Stoot men op het zuidelijk landhoofd, dan heeft 
men een 40 meter lange ijzeren berceau voor zich, 
zoo indrukkend en grootsch als er wellicht in de na-
tuur geen gevonden wordt. Na in deze drie over-
spanningen tot het einde te hebben voortgewandeld, 
komt men aan de vierde en vijfde overspanning, die, 
zooals ik u vroeger schreef, kleiner en van veel een-
voudiger constructie zijn. Beide zijn klaar en ook 
onder de laatstgenoemde is de houten stelling reeds 
weggenomen. De zesde is ook reeds nagenoeg afge-
werkt en ook hier zal waarschijnlijk binnen eenige 
dagen de houten stelling worden verwijderd. Einde-

De eerste, middelste boog van de spoorbrug in aanbouw, 1876 

De boog aan Lentse kant wordt gebouwd. De middelst boog is klaar. 7 juli 1877. Foto: G. Overbeck
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lijk is men aan de zevende of laatste opening geko-
men. De houten stelling voor deze overspanning is 
reeds geplaatst. Was voor de vorige overspanningen 
sterk heiwerk noodig, om de zware ijzermassa te 
dragen, voor deze laatste is men op veel eenvou-
diger wijze te werk gegaan. De vorige openingen 
bevinden zich allen boven de rivier, of naarmate 
dat zij noordelijk meer de landzijde naderen boven 
de door het water doorweekten grond. Deze laatste 
overspanning komt echter juist boven den vasten 
grond van den thans meer binnenwaarts verlegden 
rivierdijk. Men heeft dus hier eenvoudig de houten 
stelling geplaatst op zware balken, die men plat op 
den grond heeft gelegd. De ijzeren hoofdleggers 
zijn reeds aangebracht en bestaan, evenals de ge-
heele brug, uit dubbele ijzeren platen. Een honderd 
paar smidsarmen bevestigen deze platen op elkan-
der, door gloeiende bouten, die er van de eene zijde 
werden ingestoken en dan aan de andere worden 
vastgeklonken. Het noordelijke landhoofd is niet 
veel verder afgewerkt dan ik u vroeger schreef, en 
hier moet het metselwerk, naar ik verneem, wachten 
tot de strenge vorst eenigszins voorbij is. Men heeft 
hier van bazaltsteen en zand van het eerste gedeelte 
twee vleugels gemaakt. Aan de bovenzijde der ri-
vier is hierdoor de steenen borstwering en stroom-
breker met het tot kazerne ingerichte gedeelte van 
het landhoofd verbonden en is dus mijne vroegere 
meening, dat de gekazerneerden bij hoogen water-
stand wel eens natte voeten konden krijgen, opge-
heven. Aan de aarden baan ten noorden der rivier 
is sedert mijn vorig schrijven niets gedaan. Keeren 
wij thans terug naar de zuidzijde der rivier om een 
overzicht te nemen van de belangrijke veranderin-
gen, die hier in den laatsten tijd zijn aangebracht. 
Tot hiertoe was mijn schrijven reeds voor een paar 
dagen gevorderd toen ik vernam dat de gemeente-
raad alhier heden eene belangrijke beslissing zou 

nemen in zake de richting van wegen buiten de He-
zelpoort in verband met de veranderingen, die door 
den spoorweg hierin zijn gebracht. Ten gevolge van 
het heden genomen gemeenteraadsbesluit zal door 
de gemeente een weg worden gemaakt van de via-
duct af buiten de Hezelpoort naar de voorstadsche 
laan. Deze laan loopt tot Hees en sluit zich aldaar 
aan bij den grooten weg naar Grave. Daar zij eene 
vrij wel voldoende breedte hoeft, zal zij waarschijn-
lijk de andere wegen hier vervangen en de groote 
weg worden voor het vervoer naar Noord-Brabant. 
Door den Staat wordt verder, volgens vroeger geslo-
ten overeenkomsten, een nieuwe weg gemaakt, die 
bijna evenwijdig van den nieuwen spoorwegdijk, de 
oude wegen met elkaar verbindt. Hierdoor komen 

hier en daar eenige stukjes weg overbodig, die later, 
volgens zeker niet te laat opgemaakte plannen, de 
straten zullen worden der nieuwe wijken, wanneer 
Nijmegen na de ontmanteling wordt uitgelegd. Wat 
den spoorweg zelf betreft, het schijnt dat nog steeds 
de Staat het niet goed kan eens worden met de di-
rectie der Duitsche lijn Nijmegcn—Cleve. Ik schrijf 
,,het schijnt”, want met volkomen zekerheid kan ik 
hieromtrent niet op de hoogte komen. 

Het stationsemplacement is geheel klaar en aan 
den grooten spoorwegdijk wordt thans buiten de 
Hezelpoort niet doorgewerkt omdat de Duitsche lijn 
hier nog hare goederen van en naar de haven moet 
vervoeren. Met grooten ijver wordt echter dagelijks 
gewerkt aan de nieuwe Duitsche lijn die, zooals ik 
vroeger schreef, onder eene helling van den groo-
ten spoorweg naar de haven, wordt aangelegd. Is nu 
deze weg klaar en de hoofdweg zoover doorgetrok-
ken dat er van de Duitsche lijn voorloopig een hulp-
spoorweg naar de haven kon worden gelegd, dan 
zal waarschijnlijk een contract worden gesloten, dat 
alle goederen op de Duitsche lijn van het station 
naar de haven en omgekeerd voor Nederlandsche 
staatsrekening moeten worden vervoerd. Dan ook 
kan dus eerst de groote weg naar de viaduct en dus 
naar de spoorbrug worden doorgetrokken. Van hoe-
veel belang dit is blijkt als men bedenkt, dat een 
groot gedeelte van het benoodigde zand voor de lijn 
Nijmegen—Arnhem van het zuiden over de spoor-
wegbrug moet worden aangebracht. Op eenigen af-
stand van Nijmegen is het terrein zooveel hooger, 
dat de spoorlijn onder den weg naar Sint Anne en 
Mook doorloopt. In deze wegen zijn groote steenen 
bruggen gemaakt, ieder voorzien van drie groote 
boogvormige openingen, waarvan de middelste ge-
schikt voor dubbel spoor. Deze bruggen zijn geheel 
klaar en prachtige metselwerken. De weg is thans 
zoover gevorderd, dat de zandtreinen, tot de tweede 
dezer bruggen kunnen doorloopen. 

Wanneer ik u thans nog meld dat een gedeelte der 
vestingwerken ten behoeve der spoorwegwerken 

Zuidelijk landhoofd en brug zijn gereed, 1879

Het zuidelijk landhoofd in aanbouw. Het is ontworpen door de beroemde architect pierre Cuypers 
en was bedoeld als militair steunpunt. 7 mei 1878
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wordt genivelleerd en dit dus ten goede komt bij 
latere geheele slooping, dan kan ik eindigen in de 
hoop dat het den heeren behagen mogen Nijmegen 
spoedig van de vervallen vestingwallen te ontslaan. 
Het eigenaardige gezicht, dat de stad van de Waal-
zijde oplevert, is zeer verfraaid door het aanbrengen 
van een nieuw fraai torentje op de Lutersche kerk in 
de groote straat bijna aan de Waal.

Drie jaar na de start van de bouw kon de brug 
getest worden. De Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant schreef op zondag 11 
augustus 1878:

NIJMEGEN, 10 Augustus.
Heden had alhier de beproeving van de Spoor-

wegbrug over de Waal, in tegenwoordigheid van 
een goot aantal ingenieurs en andere zaakkundigen, 
en een nog grooter aantal belangstellenden, geheel 
naar het daarvoor vastgestelde programma plaats. 
De uitslag overtrof naar wij vernemen de stoutste 
verwachting; de doorbuiging der grootste spannin-
gen bij vollen last was 37 tot 38 millimeter, de blij-
vende doorbuiging 3 tot 4 millimeter. Voor de kleine 
spanningen was de doorbuiging bij vollen last 27 
tot 28 millimeter, de blijvende doorbuiging 4 tot 5 
millimeter. Het was een trotsch gezicht omstreeks 
4 uur den trein, bestaande uit 10 locomotieven en 
een aantal zandwagens, te zamen een gewicht van 
660.000 kilogram, in volle vaart over de brug te 
zien stoomen.

De bouw van de spoorijn van Arnhem naar 
Nijmegen duurde vier jaar. Uiteraard zou er 
een officiële opening zijn. Tubantia schreef op 
woensdag 11 juni 1879:

— De opening der lijn Nijmegen-Arnhem is thans 
officieel vastgesteld op Donderdag 12 Juni. De 
feesttrein vertrekt te 10 uur van Nijmegen, om te 
103/4 uur te Arnhem aan te komen. Om half twee is 
hij terug, en te 3 uur vertrekken de deelnemers aan 
den door de leden van den raad aangeboden maal-
tijd naar Berg en Dal. Tot de genoodigden behooren 
o. a. de minister van waterstaat, de commissaris des 
konings en de Ged. Staten der provincie, het dage-

lijksch bestuur der stad Arnhem en de ingenieurs, 
die bij den aanleg der lijn werkzaam waren. Er zul-
len muziekuitvoeringen plaats hebben, terwijl van 
gemeentewege voor illuminatie wordt gezorgd. De 
feestelijkheden zullen te 11 uur met een fakkelop-
tocht worden besloten. 

Op 11 juni overleed kroonprins Willem. De 
feestelijkheden werden afgelast.

De eerste maanden reden er vijf treinen per 
dag van Nijmegen naar Arnhem en vijf terug. 
’s Ochtends was er maar één trein heen en te-
rug. In Arnhem moesten reizigers die verder 
wilden overstappen. De aansluitingen waren 
abominabel. De minimale wachttijd richting 
Utrecht was 20 minuten, de maximale 1 uur en 
50 minuten. Overstappen op treinen naar Keu-

len duurde uren. De Nijmeegsche Nieuwsbode 
sprak er schande van. Volgens de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant was het 
een tijdelijk probleem. Volgens haar kwam dat 
omdat het station in Arnhem nog niet was aan-
gepast.

Op 15 oktober 1879 ging een nieuwe dienst-
regeling in. Er reden zes treinen per dag van 
Nijmegen naar Arnhem en zes retour. Op 15 
mei 1880 was er weer een nieuwe dienstre-
geling. Voortaan reden zeven treinen per dag 
naar Arnhem en zeven weer terug, Van die ze-
ven gaven er vijf een uitstekende overstap op 
de treinen naar Utrecht.

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

Gezicht op de voltooide spoorbrug, 1879

Kronenburgerpark en spoorbrug. Op spoordijk staat ’n goederentrein. 1885. Foto: H. Roger Viollet
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN Stichting Benedenstad Nijmegen is een 

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

Maquette
Hier is een aparte pagina aan gewijd. Zie elders 
in deze Mariken.

Burendag
Vrijdag 27 september hebben we weer meege-
daan met de landelijke Burendag van het Oran-
jefonds. Samen met buurtbewoners en vrijwil-
ligers van de Stadstuin hebben we een dagje 
geklust in de tuin. Gezelligheid en samenzijn 
stonden hierbij weer centraal. Ook leuk dat er 
spontaan nieuwe buurtbewoners aan kwamen 
om een praatje te maken.

Ouderen samen actief
Om de week organiseren we op woensdagoch-
tend in wijkcentrum ’t Oude Weeshuis, Papen-
gas 8 in Nijmegen, leuke activiteiten voor ou-
deren. Dit wisselen we af met uitstapjes in de 

buurt van Nijmegen. 18 september hebben we 
mooi wenskaarten gemaakt. 2 oktober stond 
in het teken van de kinderboekenweek. Helaas 
hadden de kinderen van de Petrus-Canisius-
school wegens studiedag van de docenten een 
dagje vrij, waardoor ze niet bij ons konden zijn. 
Het programma hebben we daarom enigszins 
aangepast en gekozen voor het thema Poë-
zie. We hebben gevraagd om voor degenen 
die dit nog hadden van vroeger hun poëzieal-
bum mee te brengen. Er kwamen verrassende 
exemplaren op tafel. De oudste versjes waren 
uit 1942. Geweldig om dit te zien.  Om het 
thema verder aan te kleden hadden we leuke 
filmpjes van onder andere Toon Hermans en 
Wim Sonneveld. Uit volle borst kon er mee ge-
zongen en gelachen worden om de komische 
teksten van Toon.

Wat gaan we nog meer doen?
De samenwerking met de kinderen van groep 
7 van basisschool Petrus-Canisius gaat nog 
door tot volgend voorjaar. Vanuit de school is 
ook erg enthousiast gereageerd op onze acti-
viteiten. Hierdoor is er een extra mogelijkheid 
ontstaan om activiteiten te organiseren door 
een financiële bijdrage vanuit de kinderraad. 
De kinderraad krijgt hiervoor een financiële bij-
drage vanuit het wijkactiviteitenbudget/bewo-
nersinitiatieven, van de gemeente Nijmegen. 
De data waarbij we dit jaar nog samen actief 

zijn: 30 oktober (thema Halloween), 13 novem-
ber en 11 december (thema kerst). We verheu-
gen ons weer op de komst van de kinderen.

Wilt u zich, na het lezen van al deze leuke ac-
tiviteiten, ook opgeven voor een of meerdere 
keren? U kunt zich per keer opgeven. De eigen 
bijdrage is per keer 5 euro per persoon. Voor 
verdere informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen met Els Stouthamer van Stichting Bene-
denstad 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 be-
kostigd uit het potje welke wij met sponsoring 
en fondsenwerving bij elkaar krijgen. Als be-
drijf kunt u ook een steentje bijdrage. De spon-
soring is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een 
factuur met de gemaakte onkosten. Stichting 
Benedenstad Nijmegen heeft een ANBI-status. 
Een activiteit sponsoren is ook een mogelijk-
heid.

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 ‘t Oude Weeshuis.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer en Gerie Sandmann

Burendag

poëziealbums
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De maand Oktober is de begrOtingsmaand 
binnen het bedrijfsleven, maar ook in 
de lokale politiek. Bezuinigingen liggen 
weer op de loer met deze O in de maand. 
Wat gaan onze bestuurders uitdenken: de 
kaasschaaf halen over de wijkbudgetten, 
culturele activiteiten en instanties, sport of 
kan het een onsje minder bij het groenon-
derhoud, de infrastructuur of presentatie-
gelden van de gemeente zelf?

Feit is het dat de wijkcentra weer tegen het 
licht worden gehouden en hun bestaansrecht 
onder de loep wordt genomen. Ons Oude 
Weeshuis kan nog wel wat bloed gebruiken 
als hert. De huidige activiteitencommissie 
met Els Stouthamer en José van Essen maakt 
zich zorgen over de terugloop van het aantal 

deelnemers aan activiteiten. Hoe betrek je de 
buurt meer bij deze activiteiten? In samen-
werking met de immer vrolijke en gastvrije 
beheerder buigen zij zich constant over het 
hoe en waarom en het aanbod van de activi-
teiten. Dit artikel bijvoorbeeld is geschreven 
op Burendag 27 september. Door middel van 
folders, aanplakbiljetten en via de media is 
hier veel ruchtbaarheid aangegeven. De kof-
fie en de lekkernijen stonden klaar, maar er 
kwam maar een handjevol buren op af. Jaren 
geleden ontplofte het weeshuis van de leven-
digheid. Met recht was het het kloppende hart 
van dit stadsdeel. Maar de bewonerssamen-
stelling is veranderd en ook de mentaliteit 
en betrokkenheid. Mensen ontmoeten elkaar 
meer op sociale media en via de app of zit-
ten liever voor de buis. Vrijkomende huizen 

Ons ‘hert’ (Oude Weeshuis) moet blijven kloppen
worden vaak toegewezen aan alleenstaanden 
en/of mensen die geen binding voelen met de 
buurt. Er is veel behoefte aan jonge aanwas. 

Voldoende ruimte
Tijd dus voor actie, want er is nog steeds 
genoeg te doen in het Oude Weeshuis, maar 
ook nog voldoende ruimte voor andere acti-
viteiten. Als je nog ideeën hebt, bijvoorbeeld 
een repaircafé opstarten, een jeugdclub, een 
cursus: de activiteitencommissie denkt met je 
mee. Momenteel zitten er 35 groepen in het 
weeshuis. Een greep: fysiosport, het koor de 
Weesgegroetjes, Studenten Big Band, soepie 
doen, bewegen voor ouderen, biljarten, vrou-
wenknutselgroep, toneel, operettekoor voor 
studenten en theatersport. Buurtgebonden 
activiteiten zijn nog steeds voor het nul-tarief, 
aantrekkelijk en goedkoop. De tuincommis-
sie is eigenlijk ook een activiteit van en voor 
bewoners, aldus Els, en moet ook zo gefinan-
cierd en beoordeeld worden. Het weeshuis 
beschikt over een flink aantal fraaie ruimtes, 
zoals de knutselruimte, de biljartzaal, de 
kloosterzaal, een gezellige ontmoetingsruim-
te, een gymzaal en een disco.

Welkom
Heeft u een idee neem dan contact op via de 
mail hetoudeweeshuis@nijmegen.nl of bel 
(024) 323 35 23. Het adres is Papengas 8, 
6511WT Nijmegen.

Samen de schouders eronder voor meer 
leven in de brouwerij. Kom op kids, jullie zijn 
van harte welkom. Groetjes van Els Stoutha-
mer en José van Essen.

Tekst: Anneke Arzbach 
Foto’s: Gerie Sandmann en Els StouthamerWoensdagochtendgroep Ouderen samen actief

Onderhoud van de Stadstuin
Vrijwilliger/kok peter Hermsen bezig met de voorbereidingen voor de 
donderdagavond-‘buurttafel’
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Dameskoor Terpsichoré is 
op zoek naar nieuwe leden
We repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in wijkcentrum De 
Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, Nijmegen. 

We zingen onder leiding van Leo Driesenaar dirigent /pianist vrolijke en serieuze 
nummers in verschillende talen. Het repertoire is zeer divers; licht klassiek en 
modern. Kennis van het notenschrift is niet noodzakelijk. 
Lijkt het je leuk om mee te zingen, kom dan gerust een keer kijken en/of meedoen 
tijdens onze wekelijkse repetitie. Kijk voor meer informatie en aanmelding op https://
www.koorterpsichore.nl of mail naar bestuur@koorterpsichore.nl 

Ondergrondse containers 
binnenstad Nijmegen
De meeste bewoners van de binnenstad 
gebruiken de nieuwe ondergrondse containers 

Sinds 4 september zijn de nieuwe ondergrondse rest-
afvalcontainers in gebruik. Vanaf die tijd kunnen alle 
bewoners in de binnenstad en de bedrijven die reini-
gingsrecht betalen deze containers gebruiken. 

Bij de opening vertelde wethouder Bert Velthuis dat hij 
blij is dat de containers klaar zijn voor gebruik: ‘Dit is 
een goede stap op weg naar een schonere stad. In het cen-
trum staat straks geen restafval meer aan de straat. Be-
woners kunnen nu op elk moment hun restafval kwijt en 
hoeven geen volle afvalzakken met restafval te bewaren. 
Daarnaast levert de nieuwe manier van inzamelen ook 
minder CO2-uitstoot en verkeershinder op voor de bin-
nenstad, doordat de inzamelwagens minder vaak rijden 
en minder vaak hoeven te stoppen.’

Het ophalen van de andere afvalsoorten in de binnenstad 
blijft hetzelfde. Plastic, gft-afval en oud papier blijft Dar 
ophalen zoals de bewoners gewend zijn.

Afvalcoaches voor een goede start
Dar zet afvalcoaches in die de containerlocaties in de ga-
ten houden zodat ze er schoon uit blijven zien. Daarnaast 
zijn zij er om bewoners te helpen. Ze zijn er voor vragen 
en kijken of mensen nog ergens tegenaan lopen.

Andere manier van betalen
Afval aanbieden in een container betekent ook op een 
andere manier betalen voor het afval. Per keer dat een be-
woner of ondernemer met zijn Dar Afvalpas een afvalzak 
in de container doet, betaalt hij het bedrag van een rest-
afvalzak. Aan het eind van het jaar brengt de gemeente 
dit in rekening. De groene en rode betaalzak hoeven zij 
dan niet meer te gebruiken. Hierover worden bewoners 
verder geïnformeerd.

Alle restafval in ondergrondse containers
De meeste bewoners doen hun afval al in de ondergrond-
se containers. Toch stonden er in de eerste weken ook 
nog restafvalzakken aan de straat. Op plaatsen waar in 
het begin nog veel restafval stond, plaatst Dar rond de 
ophaaldag borden om aan te geven dat het restafval in de 
ondergrondse containers hoort. Zo zorgen we samen voor 
een schone en frisse binnenstad. Helpt u als bewoner van 
de binnenstad ook mee? 
Meer weten? Kijk op www.dar.nl/binnenstad

Tekst: Martine Boot, Dar     Foto: Dar 

Ingebruikname containers binnenstad
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Emile van der Staak

Intocht van oude oorlogsvoertuigen op de Waalkade, 22 september 2019

Vrijheid
De afgelopen september heeft in het 
teken gestaan van 75 jaar vrijheid. Tal-
loze herdenkingen hebben van Maastricht 
tot Arnhem en Nijmegen plus delen van 
Brabant plaatsgevonden. Het lijkt wel of 
het aantal belangstellenden elk jaar stijgt, 
samen met het klimmen der jaren van de 
laatste vrijheidsstrijders en het aantal jaren 
dat het geleden is dat de bloedige Tweede 
Wereldoorlog plaats heeft gevonden. 
Wat betekent in 2019 vrijheid voor ons? 
Onze oudere inwoners, die de oorlog aan 
de lijve nog hebben meegemaakt, beseffen 
dit terdege en zullen zich wel eens afvragen 
welk besef er nog is bij de generaties na 
hen. Is vrijheid: de vrijheid om te kunnen 
doen en laten wat je wilt, de vrijheid van 
religie, dezelfde rechten voor iedereen, 
vrijheid van onderwijs? Of is het dat gevoel 
dat in dit land alles maar kan onder de 
noemer: moet kunnen. Pilletje en snuifje 
hier, criminaliteit daar… moet je niet moeilijk 
over doen. 
Staande op de Waalkade bij de gigantische 
intocht van 450 voertuigen, die symbool 
stonden voor de intocht van onze bevrij-
ders, dwaalden mijn gedachten af richting 
die vrijheid. We slaan er wel eens in door. 
Veel mensen ergeren zich dood aan de 
grenzeloze betutteling van de overheid 
aangaande bijvoorbeeld gender-neutrale 
wc’s, het aanspreken van mensen bij de 
NS, de recente ophef rondom genderneu-
traal speelgoed en de kleding bij de HEMA. 
Is dat vrijheid? Dan hebben we het nog 

niet eens over het opeens opheffen van alle 
rookruimtes in de horeca, het verbod om te 
roken op het terras. Straks krijg je een vet-
taks en wellicht mag je ook niet meer eten 
wat je wilt. Deze inperking van onze persoon-
lijke keuzevrijheid hoe te leven staat in schril 
contrast met de werkelijke vrijheidsvraagstuk-
ken. Discussies in het land te over aangaande 
toenemende agressie tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Tweedeling alom. De 
politiek doet er soms vrolijk aan mee om 
tweespalt te veroorzaken. Zij of wij tegen hen 
en andersom. Een denkbeeldige vijand wordt 
gecreëerd in de hoofden van velen. Of het nu 
gaat om de boeren versus milieuactivisten, 
mensen met een andere culturele achter-
grond en de autochtone bevolking, de rijken 
en de armen, de ene religie tegenover de an-
dere religie, onderwereld tegenover bovenwe-
reld. Laten we waakzaam zijn, want de vlam 
kan zomaar weer eens in de pan slaan en 
een schuldige is zo gevonden. Gelukkig zijn 
de meeste mensen van goede wil en verstan-
dig, want je zou anders toch tot de conclusie 
moeten komen dat al die dappere mensen 
die toentertijd keihard hebben gevochten voor 
ons, tekort worden gedaan als wij ons schul-
dig maken door onze medemensen vrees aan 
te jagen en te willen overheersen. Dan zijn al 
die zinloze doden van toen pas echt zinloos. 
We moeten daarom onze verworven vrijheden 
koesteren en de excessen van toenemende 
polarisatie afkeuren. Stop met elkaar van 
alles toe te wensen via de social media en 
verplaats je eerst eens in die ander voor je 
reageert. In dit mooie land past solidariteit, 
zodat we samen deze maatschappij in vrede 
draaiend kunnen houden.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Chef-kok van De Nieuwe 
Winkel te gast in de bieb
Op maandag 18 november presenteert 
chef-kok Emile van der Staak van restau-
rant De Nieuwe Winkel een avondvullend 
programma in Bibliotheek De Mariënburg. 
Hij neemt een aantal gasten mee om te pra-
ten over duurzame voedselproductie. De 
activiteit vindt plaats in het kader van de 
bibliotheekcampagne Nederland Leest. 

Het gratis geschenkboek Winterbloei van Jan 
Wolkers is de hele maand november gratis 
verkrijgbaar in de bieb. Dit boek bevat zowel 
gepubliceerd als ongepubliceerd werk van 
Wolkers. De bundel is samengesteld en toege-
licht door Onno Blom, de biograaf van Wol-
kers. Aaf Brandt Corstius en Ronald Giphart 
leverden bijdragen.  

In het kader van de landelijke Nederland 
Leest-campagne vindt in Bibliotheek De Ma-
riënburg de activiteit De keuze van Emile van 
der Staak plaats. De chef-kok nodigt maan-
dagavond 18 november enkele gasten uit, 
waaronder Wouter van Eck (voorzitter van 
Voedselbosbouw Nederland) en culinair re-
censent Mac van Dinther. Samen praten ze 
over de wereld van de duurzame voedselpro-
ductie. De avond begint om 20.00 uur en duurt 
tot 22.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar via 
www.obgz.nl/agenda en kosten 7,50 euro voor 
bibliotheekleden/studenten en 10 euro voor 
overige bezoekers. 

Tijdens de campagne Nederland Leest, die 
duurt van 1 tot en met 30 november, verloot 
de bieb een etentje voor twee personen bij De 
Nieuwe Winkel. Om kans te maken, mogen 
lezers hun favoriete boek over duurzaam-
heid delen op de Facebookpagina van de Bi-
bliotheek Gelderland Zuid. Meer informatie: 
www.obgz.nl/nederlandleest
Tekst: Susan Bink, Bibliotheek Gelderland Zuid  



 

In de gemeenteraad van Nijmegen zetten wij ons al meer dan 12 jaar in met 
als motto: ‘Doe maar gewoon Nijmegen’ ! 
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 
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GEERLING OPTIEK
VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T 024 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

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

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

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

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

PETER JANSSEN SCHILDERWERKEN
Burchtstraat 50 | 6511 RG Nijmegen
T 06 1649 4406 
www.pjschilderwerken.nl

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

Mr. Jack’s

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

Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om 
Vriend van Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor 
de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van 
Nijmegen. 

Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op 
onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina. 

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

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

UW 
GEGEVENS 

HIER?
DAT KAN!

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

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

Ruud de Vries
juwelier horloger

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

Exclusieve live jazz 
voor concerten, 
feestjes en recepties. 
 
tel. +31(0)6-22484430
www.wiromahieu.com

MOENEN WOONDECORATIE  
EN PROJECTEN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T 024 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl
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Voortaan staat in elke Mariken een cartoon van Tom van Vliet (12). Dit keer grassprietjes op de Waalkade.



die mooie zomer in de ooij Foto’s: gerie sandmann

fotopagina


