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Nijmegen heeft aan de Tweede Wereldoor-
log aardig wat trauma’s overgehouden. Ze 
zijn geworteld in twee gebeurtenissen: in 
een blunder van de Amerikaanse lucht-
macht, die de stad op 22 februari 1944 
bombardeerde en het historische centrum 
grotendeels verwoestte. En in operatie 
Market Garden, de geallieerde luchtaan-
val waarmee Nijmegen op 20 september 
1944 weliswaar als een van de eerste grote 
steden in Nederland bevrijd werd, maar 
omdat de verdreven Duitsers verwoede 
pogingen deden om de Waalbrug alsnog 
te vernielen, was de stad ook zes maanden 
lang frontstad. 

Zij werd toneel van eindeloze gevechten en 
granaatbeschietingen, met op enig moment 
een geallieerde troepenconcentratie van niet 
minder dan 470 duizend man. Daarnaast werd 
de stad onophoudelijk bestookt door Duitse 
artillerie, bommenwerpers en met V1-vlie-
gende bommen. In die periode raakten nog 
eens zo’n duizend huizen zwaar- en meer dan 
vijftienduizend lichtbeschadigd. Het aantal 
burgerslachtoffers in die maanden overtrof 
zelfs dat van het 22 februari-bombardement. 
Deze periode staat in Nijmegen bekend als de 
granatentijd, een gruwelijke mooie bena-
ming. Zij eindigde op 17 maart 1945, toen de 
laatste Duitse granaat op de stad viel.

Ooggetuige
‘Ik ben op 7 augustus 1937 geboren in de 
Van Beethovenstraat 41, recht tegenover 
Sportfondsenbad-Oost. Dit stukje Nijmegen-
Oost is in mijn vroegste jeugdjaren steeds het 
centrum van mijn leefwereld geweest en het 
zwembad speelde daarin de centrale rol.’ Aan 
het woord is Jaap Mooi. De redactie van Ma-
riken heeft hem gevraagd zijn verhaal te doen 
over wat hij gedurende de oorlog beleefde. 
‘Mijn allereerste herinnering was dat ik daar, 
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
een ferme mep kreeg van een Duitse militair. 
Ik was blijkbaar te nieuwsgierig naar een 

peloton Duitse soldaten dat op de stoep voor 
het zwembad klaarstond om af te marcheren. 
Toen ik te dichtbij kwam, gaf de commandant 
me een enorme klap midden in mijn gezicht. 
Huilend ben ik naar mijn moeder gerend. Ik 
was pas vier of vijf en die herinnering is mij 
altijd bijgebleven.’

Oorlogsverhalen
Hoewel nog jong heeft Jaap een levendige 
herinnering aan die oorlogstijd. Het zijn ver-
halen van trots en moed, maar ook van angst 
en verraad. Zo vertelt hij dat zijn vader, wij-
len Jelte Mooi, tijdens de oorlog werkzaam 
was op het kantoor van het Kadaster. Hier 
had hij een goed beeld hoe de huizen in Nij-
megen verhandeld werden. Op een dag kreeg 
hij bezoek van een man in een SS-uniform. 
Hij bleek een Nijmegenaar te zijn en had het 
huis gekocht van een uitgezette Joodse fami-
lie en ‘of mijn vader de overschrijving van 
eigendom kon regelen.’ Jaap: ‘Dat heeft hij 

toen geweigerd, wat hem op een flinke waar-
schuwing kwam te staan.’ Ook kwamen met 
de Duitsers sympathiserende Nijmegenaren 
regelmatig luisteren bij de zondagspreek van 
de dominee van de gereformeerde kerk aan 
de Bijleveldsingel. Zij waakten ervoor dat 
hij geen opruiende teksten van de kansel ver-
kondigde. ‘Na de bevrijding zijn veel van die 
sympathisanten met de soldaten naar Duits-
land vertrokken. De paar die bleven hebben 
het geweten’, aldus Jaap, ‘Ik weet nog goed 
dat één van hen vastgebonden werd aan het 
hekwerk op de hoek Groesbeeksedwarsweg 
en Bachstraat.’ 

Kaalgeschoren
Ook de buurman van de familie Mooi zat in 
het verzet. Hij werkte bij de PTT en onder-
hield de telefoonlijnen in de stad. Hij heeft 
meegeholpen bij de aanleg van een geschei-
den, clandestien netwerk dat niet door de 
bezetter kon worden afgeluisterd. Op deze 
wijze kon de Nijmeegse politie met regelmaat 
Joden waarschuwen voor hun aanstaande de-
portatie. Maar ondanks deze daden van verzet 
konden zij niet verhinderen dat gedurende de 
gehele oorlog zo’n vijfhonderd Nijmeegse 
Joden door de Duitsers zijn opgepakt, gede-
porteerd en nooit meer zijn teruggekomen.

Één van de agenten van de Nijmeegse politie 
was Piet Berkelaar, de aanstaande schoon-
zoon van de buurman Pa Kuin. Jaap: ‘Op 
een dag zag ik Piet heel hard op zijn sokken 
voorbij hollen. Hij rende naar het huis van 
onze buren, bonsde hard op de deur en werd 
gehaast binnengelaten. Ik wilde het aan mijn 
ouders vertellen, maar mijn ouders reageer-
den onmiddellijk: “Sssst.” Ik moest stil zijn. 
Even later stormde een groot aantal Duitse 
soldaten met de geweren in de aanslag de 
straat in. Een razzia. Overal zag je ze, tot op 
de daken toe. Ze hebben Piet gelukkig niet 
gevonden. Hij is hierdoor aan het vuurpeloton 
ontsnapt, maar vele van zijn collega’s waren 
niet zo gelukkig en zijn geëxecuteerd.’

OORLOGSERVARINGEN VAN JAAP MOOI

‘De angst regeerde’

4

FEB 2020

Jaap Mooi voor zijn geboortehuis



Sportfondsenbad-Oost
Het Sportfondsenbad-Oost heeft gedurende 
de oorlogsjaren aan vele onderduikers onder-
dak verleend. Zij hielden zich vooral schuil 
boven in het plafond van het grote zwembad. 
Terwijl de Duisters in het zwembad hun baan-
tjes trokken, hielden vijf meter boven hun 
hoofden de onderduikers angstig de adem in. 
Na sluitingstijd klom iemand van het zwem-
badpersoneel in het stikdonker via een ladder 
naar boven en bracht hen eten en drinken.

Tijdens de Februaristaking van 1943 besloten 
drie zwembadmedewerkers het zwembad 
onklaar te maken. Zij lieten ruim 600 duizend 
liter weglopen en saboteerden de pompen. 
Ook verwijderden ze de zekeringen in de 
zekeringenkast. De Duitsers waren woedend. 
Het sabotagetrio vluchtte en dook met enkele 
andere personeelsleden onder. Zwembadme-
dewerker Okko Luidens hoorde niet bij deze 
onderduikers. Jaap: ‘Met een pistool in zijn 
nek moest hij de zaak repareren. Toen dat niet 
meteen lukte, dachten de Duitsers dat ook hij 
de boel probeerde te saboteren. Met moeite 
wist hij hen ervan te overtuigen dat de oor-
zaak aan de waterleiding lag.’ Het eerste wa-
ter dat hij naar boven pompte, was echter vies 
bruin. De Duitsers zetten hem tegen de muur. 
Ongetwijfeld moet Okko gedacht hebben 
dat zijn laatste uur had geslagen. Met grote 
overredingskracht wist hij echter de Duitsers 

te overtuigen iemand van de gemeentelijke 
waterleiding erbij te halen om naar het euvel 
te kijken. De Duitsers geloofden hem en het 
liep dus voor Okko af met een sisser. Maar 
vanaf die tijd bleven de Duitsers bij de ingang 
van Sportfondsenbad-Oost posten. Vanuit het 

slaapkamerraam zag Jaap hen daar staan, met 
de geweren in de aanslag. Af en toe fietsten 
de gezochte zwembadmedewerkers langs, 
weggedoken met de hoofden diep in hun 
kraag om niet herkend te worden. De echt-
genote van één van de saboteurs werd wel 
opgepakt en weggevoerd naar een concentra-
tiekamp. Zij is nooit teruggekeerd.

‘De stad staat in brand’
Het bombardement op 22 februari 1944 staat 
nog steeds als een foto in het geheugen van 
Jaap opgeslagen. Jaap: ‘Wij zaten met ons ge-
zin van zeven personen aan de etenstafel toen 
het luchtalarm afging. Iedereen binnenblij-
ven. Toen het sein op veilig ging, werd er bij 
ons aangebeld. Mijn vader liep naar de voor-
deur. Nieuwsgierig als altijd liep ik met hem 
mee. De buurjongen Gerrit Kuin wilde mijn 
vader spreken. Ineens vlogen enkele vliegtui-
gen zeer laag over ons huis richting stads-
centrum. Gerrit bedacht zich geen moment, 
tilde mij op en zo snel als mogelijk rende hij 
met mij in de armen de kelder van ons huis 
in.’ Nog geen moment daarop ontploften de 
bommen. Boven de stad stegen grote zwart-
witte rookwolken op. Het werd aardedonker, 
een dikke stofwolk overspoelde de stad en 
duizenden papiersnippertjes dwarrelden naar 
beneden. Op het dak van het zwembad klom 
Okko naar buiten, langs de kleine trapjes van 
de grote schoorsteen naar boven. Vandaar 

5

Sportfondsenbad-Oost in 1938 (Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Geallieerde militairen trekken de stad binnen, gezien vanuit de Mozartstraat in de richting van de 
Daalseweg. links de Van langeveldstraat, op de achtergrond de Nimco-schoenfabriek aan de 
Tooropstraat, 17-20 september 1944 (Foto: Fotopersbureau Gelderland, J.F.M. Trum)



had hij een goed zicht op de stad. Helemaal 
ontdaan kwam hij terug: ‘De hele stad staat 
in brand!’ 
Toen kwamen de eerste overlevenden. Ont-
snapt aan de bommenregen, grijs van het fijne 
stof, liepen zij de Daalseweg omhoog. Jaap: 
‘Hetzelfde beeld kennen wij van de aanval 
op het World Trade Center op 9/11 in New 
York. Ik was in shock toen ik dat beeld van 
de grijze mensen ook daar herkende.’

Granatentijd
De bevrijding van Nijmegen begint op 17 
september 1944 toen de eerste Amerikaanse 
militairen Nijmegen-Oost binnentrokken. De 
paratroepers kwamen via de Berg en Dalse-
weg en de Tooropstraat. Eerst de soldaten, 
gevolgd door de vele militaire voertuigen. 
Jaap: ‘Uiteraard moesten wij binnenblij-
ven vanwege de gevechten die in de straten 
uitbraken met de terugtrekkende Duitsers.’ 

De geallieerden vochten zich dwars door 
Nijmegen-Oost een weg naar de Waalbrug. 
Op 20 september was de stad bevrijd. Maar 
de oorlog was nog niet voorbij. Nijmegen 
werd frontstad en vooral Nijmegen-Oost lag 
in de vuurlinie. Tot in maart 1945 regende 
het granaten. In deze granatentijd speelde 
Sportfondsenbad-Oost wederom een rol van 
betekenis in het leven van Jaap en van de 
andere buurtbewoners.

Leven in de catacomben
De bommen vielen overal. Huizen werden 
verwoest of zwaar beschadigd. Getroffen 
gezinnen vonden een tijdelijk onderdak in de 
catacomben van het Sportfondsenbad-Oost. 
Jaap: ‘De angst regeerde. Mijn ouders en veel 
buurtbewoners waren bang dat ook hún huis 
geraakt zou worden. Zo kwam de familie Artz 
met nog dertig andere buurtbewoners naar het 
zwembad nadat hun huizen in de Bachstraat 
waren getroffen. Tijdens die aanval kwam 
een bij ons naar binnen gevluchte man om 
het leven en stierf ook zijn zoon.’ De bom-
men die op het naast het zwembad gelegen 
kerkhof neerkwamen, hadden waarschijnlijk 
het sportfondsenbad als doel. Jaap kan zich 
het gevolg voorstellen: ‘Als die granaten hun 
doel wél zouden hebben bereikt, zouden we 
allemaal verdronken zijn. Honderdduizenden 
liters water zouden ons overspoeld hebben!’ 
Dat was de angst van alle mensen die in de 
catacomben schuilden. Jaap: ‘Maar toch gaf 
het ook een veilig gevoel om met buurtgeno-
ten samen te zijn.’

Voordelen
Voor kinderen had het leven in een frontstad 
ook z’n kleine voordelen. Jaap: ‘Wij wer-
den verwend met chocolade en koeken die 

de geallieerden meenamen als ze kwamen 
zwemmen.’

In de catacomben ging het normale leven zo 
goed en kwaad als mogelijk gewoon door. Zo 
maakten in december Sinterklaas en Zwarte 
Piet hun opwachting. Na verloop van tijd 
werden er ook kerkdiensten gehouden. Jaap: 
‘Slapen in de catacomben deden we op pro-
visorische bedden, in de zogeheten pijpenla 
aan de zijkant van het gebouw. Dat was 
een ruimte waar men zich bij grote drukte 
ook kon omkleden.’ Ter bescherming voor 
inslaande granaten werden voor de ramen 
betonnen platen geplaatst. Deze platen lagen 
oorspronkelijk bovenop de pilaren van het 
kerkhof. Tegenwoordig ontbreekt op som-
mige pilaren van het kerkhof nog steeds zo’n 
afdekplaat.
De kinderen moesten op tijd naar bed, maar 
omdat alles zo spannend was in de catacom-
ben, probeerden ze steeds tijd te rekken. Jaap: 
‘Ik deed dat door midden tussen de buurt-
bewoners op mijn hoofd te gaan staan. Als 
iedereen dan hard moest lachen, was het toch 
weer een beetje later geworden.’

Op een dag werd er gewaarschuwd dat een 
NSB’er vanaf het schuifdak lichtkogels de 
lucht in schoot. Deze actie was waarschijnlijk 
bedoeld om het zwembad voor het Duitse 
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Truus Mast

Jaap Mooi

In 1944-1945 waren er geen blauwe dakpannen. Beschadigingen werden hersteld met rode pannen



geschut als doel te markeren. Een Canadese 
militair haalde de man met getrokken pistool 
van het dak. Jaap: ‘Daarvoor moest hij een 
ladder op de hoge duikplank plaatsen. Dan 
pas kon hij door een luik het dak opklimmen.’

Zwarte bladzijde 
Op een dag stonden voor de deur van het 
sportfondsenbad een paar Amerikaanse le-
gertrucks met munitie geparkeerd. Plotseling 
sloeg een aantal granaten in, maar de scher-
ven stuitten af op de gepantserde motorkap 
en vlogen door de ramen van de kassa in het 
zwembad. Daar zat op dat moment de pas 
vijftienjarige Truus Mast, die ondanks de gra-
naten de opdracht had gekregen op haar post 
te blijven. Zij werd dodelijk getroffen. Ook 
twee Amerikaanse soldaten lieten het leven 
bij deze aanslag. Jaap: ‘Jenny van Asch-van 
Es moest die dag om drie uur Truus aflossen. 
Toen zij rond kwart voor drie bij het sport-
fondsenbad aankwam, trof zij een enorme ra-
vage aan. Alles zat onder het bloed. Het beeld 
van de dode soldaten en de getroffen Truus 
Mast heeft Jenny nooit meer losgelaten.’ Op 
dinsdag 14 november 1944 is Truus Mast ter 
aarde besteld op Rustoord.

Op 17 maart 1945 kwam er een einde aan de 
beschietingen en keerde de rust rond Sport-
fondsenbad-Oost terug.

In 2013 heeft de gemeente Nijmegen op de 
plaats waar ooit Sportfondsenbad-Oost stond 
een parkje aangelegd. Het parkje is op initi-
atief van Jaap het Truus Mastpark gedoopt 
ter herinnering aan de dappere caissière. Ook 
staat er een gedenkplaat ter herinnering aan 
Truus, aan het Sportfondsenbad-Oost en aan 
alle burgerdoden die vielen na de bevrijding 
van Nijmegen.

Tot slot 
Jaap: ‘De tijd in mijn jeugd met al die herin-
neringen heeft mij geleerd dat een tijd waarin 
de mensen vermoord en gemuilkorfd worden 
nooit meer mag gebeuren. Ik eindig daarom 
met deze tekst: 

Als alle kinderen op aarde
Hand in hand samen gaan
Dan krijgt het leven veel meer waarde
En breekt eindelijk de vrede aan.’

Tekst: Jaap Mooi     
Tekstbewerking: Jack Fila
Kleurenfoto’s: Gerie Sandmann

Voor meer informatie: Joost Rosendaal, Nij-
megen ’44. Verwoesting, verdriet en verwer-
king, Vantilt, 2009. Bart Janssen, Het verdriet 
van Nijmegen, Vantilt, 2019. (Beide boeken 
zijn ook te leen in de bibliotheek)
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Na de oorlog volgde Jaap Mooi diverse 
opleidingen. Begin jaren 50 werd hij 
uurwerk-/horlogemaker. Hij werkte onder 
andere bij Van Baal in Nijmegen. Bij 
Pijls in Arnhem is hij gespecialiseerd. 
Zijn militaire dienstplicht vervulde hij bij 
de mariniers. Hij tekende bij en was van 
januari 1958 tot maart 1959 op Curaçao. 
Terug in Nederland werd hij weer hor-
logemaker in Arnhem, daarna bij Gerrit 
Uyen in Nijmegen. In 1964 werd Jaap 
bedrijfsleider bij Zetsma in Doetinchem. 
Dat was inclusief bedrijfswoning, waar-
door zijn verloofde Wil en hij konden 
trouwen.

Jaap wilde terug naar Nijmegen en 
zegde zijn baan op. Hij begon voor 
zichzelf. Wil en hij kregen oorspronkelijk 
geen woonvergunning omdat ze niet 
economisch gebonden waren. Uitein-
delijk kregen ze een kleine flat aan de 
Heidevenstraat. In een slaapkamer had 
hij zijn werkplaats. Kort daarna verhuis-
den ze naar Malvert. In 1968 kreeg Jaap 
van de NMB een tip voor een leegstaand 
pand in winkelcentrum De Notenhout in 
Neerbosch-Oost. Het werd zijn eerste 
winkel. Hij was tien jaar voorzitter van 
winkeliersvereniging De Notenhout.

Jaap wilde in 1976 per se naar het 
nieuwe Grootwinkelcentrum Dukenburg. 
Na stevige aandrang lukte het hem. Hier 
was hij 24 jaar voorzitter van de onder-
nemersvereniging. Hij opende in 1986 
een tweede winkel in de Augustijnen-
straat, maar dat project mislukte.

Jaap heeft talloze functies bekleed. 
Hij was voorzitter van de Nederlandse 
Juweliers- en Uurwerkenbranche en 
voorzitter van het Nijmeegs Onderne-
mersverbond. Hij zat voor het CDA in de 
Nijmeegse gemeenteraad. Hij schreef 
een jaar lang columns: Poortwachter in 
De Brug en Zondagrijder in De Zon-
dagskrant. Hij was bestuurslid van de 
stichting Nijmegen op Wielen, die halver-
wege de jaren 80 drie keer de Profronde 
van Nederland naar Nijmegen haalde. 
In 1985 organiseerde die stichting de 
langste ontbijttafel ter wereld: 1001 me-
ter in de Nijmeegse binnenstad, bedacht 
door Jaap Mooi en uitgevoerd door Joop 
ten Kate, de uitbater van de Boterwaag. 
Gasten waren onder meer oud-premier 
Dries van Agt en de beste wielrenner 
ooit: Eddy Merckx. 
Hij schreef een boekje over Sportfond-
senbad Nijmegen-Oost. 
Jaap en Wil wonen in Zwanenveld.

Truus Mastpark. Hier stond vroeger Sportfondsenbad-Oost



Kronenburgerpark

 ‘Dikwijls, ver weg, 
 Bleef Nijmegen, mijn jeugd,
 Toch dicht bij mij’
          Joris Ivens

Deze tekst staat op het monument dat in 1990 is onthuld op het Joris 
Ivensplein ter herinnering aan de beroemde Nijmeegse cineast Joris 
Ivens.

Dit op een steenworp afstand van het Kronenburgerpark, in 1985 
bezongen door Frank Boeijen in zijn song: Kronenburgpark.
In dit lied bezingt hij een oud klasgenootje, dat hij herkent in het park
 Ga die wereld uit
 1 seconde, en rij snel door die wereld uit
 Ga die wereld uit

 1 seconde, en kijk goed rond in ons paradijs
 En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt

In het najaar 2019 wordt ‘onze’ pauw als Nijmeegs trots gebruikt in de 
brochure van de NS. 

Beste bezoekers van het Kronenburgerpark, laten wij trots zijn op 
Nijmegen en ons prachtige park, een paradijs, in het centrum van de 
stad.
Laten we met ons allen zorgen dat het fijn toeven is in het park.
Dat we het kunnen gebruiken waar het voor is, een ontmoetingsplaats 
die rust en ontspanning geeft.
De dierenweide en de volière zijn de kers op deze taart.

Tekst: Joke van Onna     Foto: Birgit Armsdorfer
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De Kronenburgse pauw



Het Oranjehotel
Elk verhaal heeft zijn voorgaande verhaal. Er is altijd aanleiding 
voor een volgend iets. Het Oranjehotel had vroeger een prachti-
ge locatie tegenover het station. Amper 75 jaar verder is er reden 
voor een hernieuwde  bouwplaats. Hotels bevonden   zich altijd op 
plaatsen waar de vermoeide reiziger uitstapte. Het werd op 22 
februari 1944 zwart op het Stationsplein door een vergissing die 
letterlijk vanaf de Maartenskliniek-heuvel werd waargenomen. 
Duits luchtafweergeschut zorgde voor de bekende blauwe en 
rode ontploffingen rondom een Amerikaans  e squadron dat toe-
valligerwijs langszij over Nijmegen vloog. De kortste weg richting 
de thuisbasis ergens in Engeland. Het es qu adron keerde om  om  
op bevel van de voorste bevelvoerder     clusterbommen gevolgd 
door brisantbommen te laten vallen. 
De tijd stond even stil zo rond de klok van 13.30  uur. 
 Die zou nooit meer terugkeren op de wijze zoals enige seconden 
ervoor. De verleden tijd was praktisch volledig verdwenen. De tijd 
bestond enkel nog uit rokende puinresten en wezenloze mensen 
die zoekende hun weg probeerden te vinden. Oorzaak  en  gevolg 
hadden zich aaneengeregen ,  met een desolate, verdwaasde 
stad als gevolg. 
De ansichtkaart kan de reden zijn om model te staan voor een 
nieuwe toekomst, waarin nieuwe verbanden worden gelegd en  
de  stad ontwikkelt als signaal in de tijd, gebruik makend van de 
nieuwste stedenbouwkundige inzichten.
De huidige lege plaats krijgt een woonfunctie, op een plaats die 
ondanks alles gunstig is: vlakbij het station. Het is een plaats 
waar burgers het leven lieten. Als ware het een loterij; in elk ge-
val onverdiend en onverwacht. Het waren niet alleen soldaten die 
voor onze vrijheid het leven lieten. Ook de vele burgers in Nijme-
gen hoorden daartoe. Onderworpen aan gebeurtenissen die ver 
buiten hun reikwijdte vielen. Het Oranjehotel vormt  de onwezen-
lijke getuigenis van die realiteit. 
Schoonheid ingewisseld voor misselijkmakende puinhopen in 
een tijdsgewricht waarin niemand meer verzeild wenst te raken. 
Dat vergt inspanningen op alle niveaus. En voor de eenvoudige 
burger inspanningen en betrokkenheid op wijk- en straatniveau. 
Onze reikwijdte is wellicht niet zo groot als we zouden wensen 
maar toch kunnen we gezamenlijk heel veel! Als we maar bewust 
zijn en blijven van die oorzaken en alle gevolgen. Bewust van 
de verleden tijd en bewust van de stad die Nijmegen toen was. 
Er samen voor zorgen dat we heden kunnen vormgeven in goed 
overleg richting toekomst.

Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk
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Oranjehotel voor de oorlog

Waar zijn Nijmegenaren allemaal mee bezig als het om duurzaam-
heid gaat? Met veel, heel veel. In alle wijken bloeien projecten. Laat 
je inspireren tijdens het eerste Duurzaamheidscafé van 2020 en be-
paal mee welke bijzondere initiatieven mooie geldprijzen winnen. Het 
café is in het Kolpinghuis in het stadscentrum en de toegang is gratis. 
Aanvang is 19.30 uur.

Deze avond horen we bijvoorbeeld hoe bewoners in Nijmegen samen 
boomspiegels geadopteerd hebben. En hoe anderen samen werken aan 
het beter isoleren van hun huizen. Of aan veel meer verschillende soorten 
groen in hun wijk. Elders hebben mensen samen allerlei recepten bedacht 
die onze aarde minder belasten. Zoals bij elk Duurzaamheidscafé is er 
live muziek en de avond wordt aan elkaar gepraat door Margot Ribberink, 
bekend van televisie als weervrouw.

Mijn Groene Wijk
Vorig jaar startte Mijn Groene Wijk in Nijmegen. In 9 wijken in Nijmegen 
bedachten bewoners in 9 maanden tijd 9 Challenges. Die wijkprojecten 
laten op 31 maart van zich horen. Wat heeft het allemaal teweeg gebracht? 
Wat hebben de bewoners samen gedaan? Wat heeft het al opgeleverd als 
het gaat om duurzaamheid, maar vast ook om meer sociale contacten in de 
wijk.  

Mooiste projecten
Voor de allermooiste, duurzaamste initiatieven zijn aantrekkelijke geld-
prijzen te winnen. Dat geld kunnen de bewoners gebruiken om hun initia-
tieven verder uit te bouwen. Of om een wijkfeest te vieren, omdat ze al zo 
veel bereikt hebben samen. Een jury kijkt wie een hoofdprijs verdient en 
wie een tweede prijs krijgt. Bovendien kan het publiek stemmen voor de 
publieksprijs. Er zijn dus drie prijzen te winnen.

Aanmelden kan kosteloos via www.duurzaamheidscafenijmegen.nl

Locatie: Het Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, 6511 ER Nijmegen
Datum: dinsdag 31 maart 2020
Aanvang: 19:30 uur, einde rond 21.30 uur

Tekst: Lucy Holl   Foto: Duurzaamheidscafé Nijmegen

Bewoners vergroenen Nijmegen op allerlei manieren

Dinsdag 31 maart 

Nijmeegse wijken gaan voor groen!



10

FEB 2020

BURGEMEESTER BRULS  
‘Nijmegen groeit: hoe houden we de stad leefbaar?’

De nieuwjaarstoespraak van burge-
meester Hubert Bruls heeft meer dan 
anders aandacht getrokken, zowel bin-
nen als buiten Nijmegen. De stad groeit. 
Dat is goed om te horen, maar er ko-
men ook nieuwe vraagstukken mee zo-
als: ‘Wat kunnen we bewoners blijven 
bieden aan woonruimte? Hoe houden 
we veiligheid en leefbaarheid in stand? 
Hoe gaan we om met verschillen tussen 
bewoners?’ De oproep om niet te blij-
ven hangen in je eigen gelijk, maar een 
dialoog aan te gaan en verbinding te 
zoeken met anderen, vormde niet voor 
niets een belangrijke rode draad in zijn 
toespraak. ‘Kom uit je eigen bubbel’, zo 
riep hij alle Nijmegenaren toe.

Daarna kwam Nijmegen in het nieuws 
door toegenomen overlast van bedelende 
junkies/daklozen in de binnenstad en zak-
kenrollers in het stationsgebied. Veilig-
heid en leefbaarheid van de stad lijken in 
het geding. Stof genoeg voor een gesprek 
met de burgemeester.

Bubbel
De stad groeit. Er komen daardoor allerlei 
nieuwe vragen op. Mensen verschansen 
zich meer in hun eigen netwerk. ‘Kom uit 
je eigen bubbel,’ roept u. Hoe ziet u dat 
voor u?
‘Ik heb gemerkt dat bij veel mensen een 
gevoelige snaar wordt geraakt als je dit 
zegt’, antwoordt burgemeester Bruls. 
‘Veel bewoners maken zich zorgen over 
verharding van het maatschappelijk de-
bat. Zoals ik in mijn nieuwjaarstoespraak 
aangaf, komt tegenwoordig bijna weke-
lijks iemand op voor een ideaal of doel. 
Tot een dialoog - een echt gesprek tus-
sen alle partijen - komt het vaak niet. Mijn 
zorg is dat de maatschappij steeds meer 
wordt opgedeeld in eigen groepen of Burgemeester Hubert Bruls
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netwerken. Daarbuiten bewegen we ons 
nauwelijks meer. Dat geldt ook voor or-
ganisaties, inclusief de gemeente. Nijme-
genaren vinden nogal eens dat bestuur-
ders en ambtenaren teveel in de bubbel 
van het stadhuis zitten. En wij vinden soms 
dat bewoners meer over de grenzen van 
hun eigen wijk of stadsdeel moeten kijken. 
Je moet dus zelf wat doen. Ga eens een 
gesprek aan met anderen buiten eigen 
kring. Maak een praatje met buren. Ga 
naar een plek of activiteit waar je andere 
mensen kunt ontmoeten. Er zijn mooie 
initiatieven in onze stad die bewoners 
met elkaar verbinden. Ik noemde in mijn 
nieuwjaarstoespraak de bingo omdat 
ik dat een prachtige metafoor vind. Een 
schitterend voorbeeld van hoe mensen 
samen komen, elkaar ontmoeten. Men-
sen die elkaar eerst niet kenden. Zoek dus 
dialoog en verbinding. Dat maakt jezelf 
en de stad sterker. Zo houden we Nijme-
gen leefbaar. Daarom ben ik zelf graag op 
plekken, waar ik mensen ontmoet die ik 
niet dagelijks tegenkom. Ik leer veel door 
een praatje te maken en vragen te stellen.’

Zichtbaar in de stad
U bent heel zichtbaar in de stad. En als 
u ergens verschijnt weet u in een speech 
goed te raken wat op dat moment be-
langrijk is. Dat wordt in de stad zeer ge-
waardeerd. Maar je hoort ook de vraag: 
‘Hoe krijgt hij het voor elkaar?’ Loopt de 
klok voor u anders dan bij anderen?
‘Ha ha, nee. Ik ben op nog veel meer 
plekken niet aanwezig. Dat kan ook niet. 
Je moet kiezen waar je als burgemeester 
bij kunt zijn. In deze functie ontwikkel je 
ervaring en intuïtie voor wat op dat mo-
ment nodig en belangrijk is. Mensen moe-
ten kunnen voelen dat de burgemeester 
er ook voor hen is. Die keuzes bespreken 
we eens in de zoveel tijd met een kleine 
staf. Dan gaat het over vragen als: zitten 
we op de goede weg? Hebben we be-
langrijke details over het hoofd gezien? 
Enzovoorts. Maar ik vind het ook erg leuk. 
Alles is vaak hetzelfde, maar toch altijd 
weer anders dan dat je denkt. Het is boei-
end om met mensen te praten. Ook over 
kleine dagelijkse dingen. Inderdaad, uit de 
eigen bubbel komen. Dat is overigens niet 
alleen leuk en boeiend, maar ook belang-

rijk. Doe je dat niet, dan treedt de auto-
matische piloot in werking. Dan ga je heel 
snel beslissingen nemen waar niemand 
wat aan heeft.’

U houdt echt van de stad. Die emotionele 
band met Nijmegen zagen we al toen u in 
2012 benoemd werd.
‘O ja, zeker. Sinds 1984 heb ik met Nijme-
gen te maken. Heb hier gestudeerd. Ben 
hier getrouwd. Hier kinderen gekregen. In 
al die 36 jaar is, ondanks het uitstapje naar 
Venlo, de band met Nijmegen alleen maar 
dieper geworden ‘.

Gaat u op deze manier door tot aan uw 
pensioen? U bent nu 54. 
‘Dat moet je niet willen. Net zoals bij 
wethouders is het aantal jaren dat bur-
gemeesters in functie zijn, steeds min-
der geworden. Ik ben nu acht jaar hier in 
deze rol. Dat is al tamelijk lang vergeleken 
met collega’s in de regio. Voor een bur-
gemeester zijn er forse taken bijgekomen 
op het gebied van openbare orde. Je moet 
vergaderen op het stadhuis en daarbui-
ten. Naar Den Haag gaan. En zichtbaar 
blijven in Nijmegen. Je moet daarom alles 
goed organiseren om overeind te blijven. 
En privétijd niet verwaarlozen. Tijd nemen 
om te ontspannen.’

Overlast
U had het over openbare orde als onder-
deel van uw takenpakket. In het nieuwe 
jaar zijn problemen in de publiciteit ge-
komen, zoals overlast door junkies, dak-
lozen en/of bedelende mensen in de bin-
nenstad en overlast door zakkenrollers 
in het stationsgebied. Die overlast in het 
stationsgebied zou zijn veroorzaakt door 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe zit dit 
allemaal? En wat wordt er aan gedaan?
‘Afgelopen zomer was er een onverklaar-
bare stijging van het aantal daklozen. Het 
ging voornamelijk om mensen die niet 
bekend waren bij politie en hulpverleners. 
Om deze overlast te bestrijden zijn er veel 
extra inspanningen verricht op het gebied 
van handhaving en hulpverlening. Inmid-
dels is die extra aanwas weer voor het 
grootste deel verdwenen. De grote vraag 
is en blijft natuurlijk hoe je kunt voorko-
men dat mensen zo rondstruinen. Je moet 

steeds nagaan of er niet teveel aanzui-
gende werking in onze stad is ontstaan, 
om wat voor reden dan ook. De aanpak 
berust altijd op twee peilers: handhaving 
en inzet van hulpverlening. We zijn ons 
wel aan het buigen over een breder plan 
van aanpak. Het instellen van een bedel-
verbod komt daarbij weer in beeld. Een 
aantal junkies is kennelijk in staat om per 
dag veel geld op te halen. Geld dat vervol-
gens gebruikt wordt om drugs te kopen. 
Zo hou je drugsoverlast in stand en dat 
willen we absoluut niet.’

Aanpak overlast stationsgebied
‘Even vooraf: in tegenstelling tot wat het 
leek, bestaat slechts eenderde van de zak-
kenrollende overlastgevers in en om het 
stationsgebied uit kansloze asielzoekers. 
Tweederde gedeelte wordt gevormd door 
mensen die nog in een toelatingsproce-
dure zitten. Dus het gaat niet alleen om 
asielzoekers uit veilige landen die geen 
enkele kans op asiel meer hebben. Die 
dan ook veelal in de anonimiteit verdwij-
nen. Het gaat vaak om asielzoekers zonder 
vaste woon- of verblijfplaats. We pakken 
notoire raddraaiers meteen aan. Er wordt 
al geruime tijd gesproken over aparte op-
vanglocaties, waardoor die raddraaiers 
sneller aangepakt en uitgewezen kunnen 
worden. Dat gaat niet zo maar. Nu vol-
gen we zoveel mogelijk, in samenwerking 
met alle betrokken instanties, de notoire 
overlastgevers tot aan de bron. Om op die 
manier de overlast de kop in te drukken.’

Bewoners
Weer terug naar het begin. Iedereen – dus 
ook de gemeente – roept u op om uit zijn 
of haar bubbel te komen. De stad heeft, 
zoals u zegt, veel plannen voor de toe-
komst. Wat verwacht u daarbij van bewo-
ners? Hoe moeten die uit hun eigen bub-
bel komen als het om te toekomst van de 
stad gaat?
‘Meedenken, meepraten. Niet alleen van-
uit eigen wijk of buurt, maar ook vanuit de 
stad. Niet alleen alles aan wijkraden over-
laten en voor de rest stil blijven zitten. Blijf 
niet alleen steken in eigen belang.’

Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Qader Shafiq uit Weezenhof is benoemd 
tot Nijmegenaar van het jaar. Dat maakte 
burgemeester Hubert Bruls op 6 januari 
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente. Een stadspanel verkoos Qader 
boven de andere genomineerden Bart Jans-
sen en Nadï van de Watering. 

Het persbericht van de gemeente meldt: ‘Qader 
Shafiq jaagt op uiteenlopende manieren verbe-
teringen aan waar het gaat om het Nijmeegse 
leefklimaat en het verbinden van inwoners 
met verschillende culturele achtergronden. 
Hij schrijft hierover in columns, organiseert 
het DI-VERS-festival, is vrijwilliger bij de 
Kledingbank en zet zich in om Nijmegen een 
waardige Shelter City te laten zijn. Daarnaast 
vervult hij diverse bestuursfuncties (onder an-
dere voor de Bastei) en denkt hij mee in denk-
tanks over onder meer het buitenlandbeleid.’

Felicitaties
Meteen na de uitreiking ontving Qader feli-
citaties uit het gehele land, onder andere van 
Eduard Nazarski, directeur van Amnesty In-
ternational Nederland, en schrijver Abdelka-
der Benali, die zelf zes dagen later de Gouden 
Ganzenveer kreeg. Tijdens ons gesprek op 
vrijdag 10 januari, werd een bloemstuk be-
zorgd van Tineke Ceelen, directeur van Stich-
ting Vluchteling.

Verteller
‘Ik ben zelden zo sprakeloos geweest’, zei je in 
je dankwoord.
‘Ik was verrast’, antwoordt Qader. ‘Ik vond de 
nominatie al een eer. Het was mijn tweede. Ik 
had Bart Janssen en Nadï van de Watering de 
titel ook gegund. Het is mooi geëerd te wor-
den voor de dingen die ik doe, die ik belangrijk 
vind, voor mijn barricadestrijd.’

‘Ik ben een verteller. Als je iets te vertellen 
hebt, zoek je het podium op. Veel Afghanen, 
Irakezen en Syriërs kunnen niet vertellen wat 
ze meemaken en meegemaakt hebben. Neder-
land is het land van aankomst van velen. Syri-
ers bijvoorbeeld komen uit een afschuwelijke 
oorlog. Ze raken ontworteld. Ze moeten hier 
elke dag een verklaring afleggen waarom. Gun 

ze de ruimte om op adem te komen! Aankomst 
betekent ook terugkijken naar wat ze kwijt-
geraakt zijn. Ze lijden aan trauma’s, rouwen 
om wat ze achtergelaten hebben. Mensen le-
ven hier in subculturen. Als de ontvangende 
samenleving jou niet verleidt tot participatief 
burgerschap, dan sluit je je aan bij landgenoten 
in diaspora. Zo ontstaan bijvoorbeeld Turkse 
en Syrische groepen.’ 

Dominee
Historisch besef is een essentieel deel van bur-
gerschap. ‘We vergeten heel snel, bijvoorbeeld 
wat Nederland in Indonesië heeft gedaan. Dat 
is de mentaliteit van een handelaar. Ik wil een 
dominee zijn. Als het gaat over Afrikaanse mi-
granten confronteer ik de Nederlanders met 
hun volle koelkasten en wijs ze erop waar de 
producten vandaan komen. We halen voor een 
prikkie grondstoffen uit Afrika, bijvoorbeeld 
kobalt. Wij ontnemen perspectief van die men-
sen daar.’

‘Ik heb in Afghanistan nooit geschoten; had 
wel een grote mond en trad op. Op mijn tiende 
was ik al op de radio als acteur in drama’s. Ik 
ben heel religieus opgevoed en las van jongs af 
aan. Ik kwam in aanraking met boeken in een 
land waar weinig boeken zijn. Ik ben een so-
ciaal-democraat maar wil geen politicus zijn. 
Dat heb ik kort geprobeerd. Ik houd niet van 
het ellebogenwerk. Eén politieke functie wil ik 
wel: burgemeester. Dat zijn verbinders tussen 
raad, ambtenaren en inwoners van de gemeen-
te. Ik ben een verbinder, degene die signaleert, 
agendeert, ook werkt aan oplossingen.’

Nijmegen
Waarom heb je Nijmegen in het hart? 
‘In Nijmegen komen mensen uit Limburg, 
Brabant, de Achterhoek, uit vele plekken. Nij-
megen is de stad van emancipatie voor ieder-
een die van elders komt. Je kunt wel in ver-
getelheid komen, maar je wordt niet geweerd. 
Ik roep het college op: kijk niet alleen naar 
Nijmegen-Oost en andere wijken met hoogop-
geleiden, maar naar de héle stad. Laatst was 
er een cultuurstudie. Het ingehuurde adviesbu-
reau peilde níet in Lindenholt en Dukenburg. 
Al twee decennia is in Nijmegen een links col-

lege aan de macht. Hebben politici de hand in 
eigen boezem gestoken? Wat hebben ze uitge-
geven aan oplossingen van vraagstukken die 
nog steeds leven? Er is een tweedeling in de 
stad: sociaal, economisch, cultureel. Dat moet 
niet! Dat blijf ik roepen.’

Dukenburg
Waar komt je liefde voor Dukenburg vandaan?
‘Ik geef een voorbeeld. Ik vermeed dure win-
kels. Als ik daar kwam, waren zes of acht ogen 
op me gericht. Ze vroegen meteen wat ik er 
deed. Wegwezen! In Dukenburg heb je dat 
niet. Daar hoor je erbij. De samenstelling van 
de mensen: iedereen die in Dukenburg woont, 
komt van elders. Er is gebrek aan overvloed. 
Mensen hebben oog voor elkaar. De cohesie 
die er is hebben de mensen zelf gecreëerd.’

Shelter City
Qader is coördinator van Shelter City. Die 
haalt mensenrechtenverdedigers naar Nijme-
gen. Qader: ‘Als we met hun ogen naar Nij-
megen kijken, dan valt alles mee. De wereld 
wordt steeds kleiner. De wereld is veranderd. 
Juist nu is nodig dat je beseft hoe het is om in 
onvrijheid te leven. Solidariteit is inzicht. In-
zicht is zelfkennis. De vrijheid wordt hier als 
vanzelfsprekend gezien. Je moet beseffen hoe 
dat gekomen is. Ik laat de Shelter-Citygasten 
zien. Dit is een compliment voor Nederland. 
De gasten zijn de visitekaartjes voor Nijme-
gen. Hier staan tientallen mensen klaar. Het 
gaat om drie aspecten: 1. De gasten tot rust 
laten komen. 2. Wat zijn hun behoeften en op-
leidingen? 3. Ons een spiegel voorhouden. Er 
zijn lespakketten over de gasten ontwikkeld. 
Ze gaan naar scholen, vertellen over hun strijd. 
Het verhaal over mensenrechten elders wordt 
verteld. Daardoor besef je dat alles wat we hier 
hebben niet vanzelfsprekend is. Dat moet je 
koesteren.’

Voornemen
‘Als Nijmegenaar van het jaar zal ik vooral 
veel in de Nijmeegse wijken zijn, niet in het 
stadscentrum.’

Tekst: René van Berlo en Toon Kerssemakers
Foto: Jacqueline van den Boom

NIJMEGENAAR VAN HET JAAR QADER SHAFIQ

‘Nijmegen is de stad van emancipatie 
voor iedereen die van elders komt’
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Qader Shafiq is op 15 november 1968 ge-
boren in Kabul, Afghanistan. Daar heeft 
hij lyceum en een pre-universitaire studie 
gedaan. Qader was van jongs af aan op ra-
dio en tv. Hij was acteur en schrijver. Hij 
maakte hoorspelen en tv-drama’s. In 1986 
ging Qader naar Charkov in Oekraïne waar 
hij verschillende studies deed. De belang-
rijkste was meet- en regeltechniek. Hij 
ontmoette er zijn Russische vrouw Lilia 
Volkova. Zij kregen een dochter: Luba. In 
maart 1992 had Qader zijn studie afgerond 
en ging terug naar Aghanistan. Op 27 april 
kwamen daar de Mudjahedin, radicale mos-
limstrijders. ‘Dat was direct gevaarlijk voor 
mensen die werkten voor radio, tv en pers, 

dus ook voor mij’, aldus Qader. Hij vluchtte 
naar Nederland, waar hij op 11 oktober 1993 
aankwam. Hij vroeg asiel aan. Na vijf tijde-
lijke woonplaatsen kwam hij op 24 april 1994 
in Nijmegen, eerst in de Voorstenkamp. Hier 
woonde hij samen met drie andere asielzoe-
kers. Op 5 januari 1995 kreeg Qader de A-
status. Hij was erkend als vluchteling. Pas in 
1998 kwamen Lilia en Luba naar Nederland. 
Qader en Lilia vonden een huis in Weezenhof. 
Daar kregen ze hun tweede dochter, Afiya. 

Qader werkte voor het COS. Toen de subsidie 
voor deze organisatie stopte, richtte hij Bureau 
Wijland op. Dat is een regionaal advies- en 
projectbureau dat staat voor duurzame verbin-

ding van mensen en organisaties met elkaar 
en met de samenleving, dezelfde doelstel-
ling als het COS. Bureau Wijland organi-
seert debatten, expertmeetings en publieke 
bijeenkomsten. Het geeft trainingen en 
workshops. Speciale projecten zijn Kleur-
rijk Groen, Academie voor Kleurrijk Lei-
derschap en Shelter City. Daarnaast deed 
en doet Qader veel vrijwilligerswerk. Hij is 
onder andere bestuurslid van de Bastei, de 
Kledingbank en de Dukenburger. 

Hij schrijft veel poëzie en columns. Zijn 
laatste bundels zijn Ziensdurf en Weg naar 
je eigen land. In 2005 kreeg Qader de Bur-
gemeester Dalesprijs tegen discriminatie. 



 

14

FEB 2020

Hoe ontdekte ik de 
Nijmegenaar in mij? 
Ik weet niet hoe u het verlaten van en het 
aankomen in Nijmegen ervaart. Bij mij ging 
en gaat het zo. 

Meteen na het gefluit van de conducteur 
kwam de trein trillend in beweging. Achter 
het glazen raam stonden mijn vrouw en 
dochters te zwaaien. Mijn vrouw, de oudste 
dochter en ik glimlachten om de gevoelens 
van angst te verbergen. De jongste dochter 
lachte omdat ze het leuk vond dat papa in 
haar favoriete vervoermiddel zat. Zij wist 
niet dat haar vader voor het eerst sinds 
haar geboorte lange tijd weg zou blijven. 
Op dat moment wist ik ook niet dat dit een 
lange ontdekkingsreis zou worden. 
De laatste handkusjes van mijn geliefden 
heb ik in mijn geheugen opgeslagen. Ze 
zouden de mogelijke narigheden die mij te 
wachten stonden verzachten. En een sti-
mulans worden voor onze hereniging.
De trein reed op de Waalbrug. Zoals ge-
woonlijk bewonderde ik de Waal en keek 
naar de torens van de Romeinse stad die 
mijn geliefden beschermen. 

Later. Ik voelde de pijn van het afscheid. 
De verlangens naar terugkeer overheersten 
mijn gevoelens. Dit terwijl ik me in de nabij-
heid van de bergen van mijn geboortestad 
bevond, waarmee ik ooit wakker werd, mijn 
dag begon en in slaap viel. De vertrouwd-
heid van vogels, bomen, stoffige wind, de 
eeuwige stemmen van kinderen en volwas-
senen op de straten van rook en claxons, 
hadden plaats gemaakt voor de rust in mijn 
Nijmeegse wijk. Bij elke confrontatie met 
het geweld en de dreiging dacht ik aan de 
glimlach van mijn in Nijmegen geboren 
dochter waarmee ik uitgezwaaid werd. ‘Als 
ik dit overleef, kom ik nooit meer terug. Ik 
blijf voorgoed in Nijmegen.’ 

Iedere keer wanneer mensen mijn Nijme-
genaarschap in twijfel trekken, denk ik: ‘Zij 
moeten mijn hart horen kloppen wanneer ik 
de skyline van Nijmegen zie verschijnen.’ 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom

Ruim 50 belangstellenden zijn op vrijdag 31 ja-
nuari om 17.00 uur bij elkaar gekomen om samen 
met onze burgemeester Hubert Bruls het 27ste 
literaire baken te onthullen als eerbetoon aan 
Augusta Peaux, die vanaf 1901 tot aan haar over-
lijden in 1944 in Nijmegen heeft gewoond. 

Het baken met haar gedicht Oude huizen aan de 
Kade is een initiatief van de Werkgroep Literaire Ba-
kens Nijmegen. De locatie is het pand Lage Markt 
81, hoek Waalkade, waar het gedicht op de kopgevel 
staat:

Oude Huizen aan de kade
Zoo staren lichtschuwe uilen in de zon
Zooals die grauwe huizengevels staren
En suffen door den dag als oude vogels
Maar met den avond staan zij scherp van bek
En scherp van klauwen op de winterlucht
Die gelig vlakt in ’t Westen, effen, koud.
Zeearenden, zoo zien zij over ’t water
Heel donkere, groote beesten.

Volgens insiders en bekende bloemlezers als Hans 
Warren, Gerrit Komrij en Mario Molegraaf is zij een 
van de grootste dichters die Nederland heeft voort-
gebracht. Zij publiceerde slechts twee bundels. ‘
Oude huizen aan de Kade komt uit de laatste bundel, 
Nieuwe Gedichten (1926). Peaux schreef indringen-
de en overtuigende gedichten over de natuur en de 
liefde. Haar poëzie mist iedere Nederlandse nuch-
terheid. ‘Hartstochtelijke, haast stamelende poëzie, 
eigenaardige, wilde grootsheid’ (J.C.Bloem). Deson-
danks kreeg haar werk geen grote bekendheid en is 
zij zo goed als vergeten, ook al omdat zij een door 
haar zelf gewild teruggetrokken leven leidde. 

Augusta Peaux was vooruitstrevend voor haar tijd. 
In 1873 ging zij in Dordrecht als een van de eersten 
naar de pas opgerichte mms. In Nijmegen, waar zij 
lang samenwoonde met een vrouw die vrijwel zeker 
haar levensgezel was, begaf zij zich in kringen van 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Vanaf 1901 
woonde zij in Nijmegen, eerst bij haar ouders aan de 

Sint Annastraat, later op vijf adressen in de Nijmeeg-
se binnenstad. Zij overleed op 23 februari 1944, een 
dag na het bombardement, en werd bijgezet in het 
familiegraf op Rustoord. Maar haar naam ontbreekt.

Bij haar 70ste verjaardag schrijft NRC: ‘Haar ver-
zen ontstonden op haar reizen. (…) Ook werkte zij 
in Zuid-Limburg, aan het Noordzeestrand en in de 
oude Keizerstad aan de Waal’; ‘het schoone Nijme-
gen, prachtverschijning voor wien het ziet van verre 
… en daar was het, dat zij vele nieuwe gedichten 
schreef ’ (Groot Nederland), vrijwel zeker ook Oude 
huizen aan de Kade’ dat ruim negentig jaar na publi-
catie een plaats in de openbare ruimte van Nijmegen 
krijgt.

Zo aan het begin van de week van de Poezie is de 
onthulling een mooi eerbetoon. De burgemeester, 
zelf een groot liefhebber van literatuur, verwoordt 
het treffend: ‘De kracht van literatuur voert de ratio 
naar emotie en weer terug. Inmiddels 27 bakens is 
veel, heel veel. Talloze namen van faam zijn haar al 
voorgegaan bij de andere bakens, die u op de site 
www.literairebakensnijmegen.nl kunt vinden.’ Hij 
spreekt veel dank uit aan de werkgroep: Monique de 
Koning, Godelieve Linders-Krekelberg, Hans Peters 
(Dekker van de Vegt), Will Tromp en Peter Zunne-
berg. Vervolgens spreekt Hans Peters mooie woor-
den uit, ook over het leven van deze Augusta Peaux 
en het feit dat de totstandkoming van een nieuw 
baken elke keer weer veel geduld vereist en voor-
bereiding. Tot slot komt Victor Vroomkoning, onze 
voormalige stadsdichter en bekend in de literaire 
wereld, aan het woord: ‘Nijmegen is een literaire stad 
… er zullen dus nog meer bakens volgen.’ Volgens 
Vroomkoning kunnen we vanaf nu de Waalkade om-
dopen in de Peaux-vlakte (Po). Een leuke woordspe-
ling, die met gelach wordt beloond. Vrolijk worden 
de aanwezigen uitgenodigd voor een afsluitende 
borrel. De nachtuilen onder hen zullen zich zeker on-
derdompelen achter een cafégevel. Mariken spoedt 
zich huiswaarts.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Nijmegen eert groot dichter 
Augusta Peaux (1859–1944)

Qader Shafiq

Hans peters spreekt. Achter hem burgemeester Hubert Bruls en Victor Vroomkoning
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Maandag 30 maart is er weer een overleg van het 
Bewonersplatform Nijmegen Centrum. Het be-
gint om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Oude Wees-
huis (Papengas 8) in de Benedenstad. Bewoners 
van het stadscentrum en de Benedenstad zijn van 
harte welkom. Aanmelden via mail mag, maar 
hoeft niet.  

Bij de vorige bijeenkomst in de Lindenberg ging het 
alleen over de horeca en de terrassen. Deze keer 
staat een mengeling van onderwerpen op de agen-
da. Het is nog niet definitief, maar we gaan het waar-
schijnlijk hebben over de volgende actuele vragen: 

•	 Hoe zit het met het toenemend aantal dak-
lozen op straat en in de portieken van win-
kels en woningen? Wat doen de gemeente 
en de politie? 

•	 Hoe zit het met de toename van crimina-
liteit in het centrum door (zakkenrollende) 
bendes? Wat kunnen onze wijkagenten 
hierover vertellen?

•	 Wat doet de gemeente om extra overlast na 
sluiting van de rookruimten in de horeca te 
voorkomen?

•	 Wat gaat er gebeuren in het gebied rond-
om het NS-station? Wat is er verteld op de 
speciale bijeenkomst hierover?

•	 Wat zijn de plannen voor duurzaam goe-
derenverkeer in het centrum? 

•	 En als vervolg op de ‘Lindenberg-bijeen-
komst’: hoe staat het nu met de terrassen-
nota?

We nodigen in ieder geval onze wijkmanager en één 
van onze wijkagenten uit om informatie te geven en 
vragen te beantwoorden.

Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
30 maart: overleg over mengeling aan onderwerpen

Half december was in de Lindenberg een werk-
bijeenkomst over terrassen in het centrum. Het 
Huis voor de Binnenstad, het Bewonersplatform 
Centrum Nijmegen en de gemeente Nijmegen or-
ganiseerden deze bijeenkomst gezamenlijk. 

De gemeente werkt op dit moment aan aanpas-
singen van het bestaande terrassenbeleid en wilde 
graag horen wat er goed gaat of juist beter kan. 
Bewoners en ondernemers kwamen met een was-
lijst aan opmerkingen en tips. Om er een paar uit te 
lichten:

- Laat de gemeente eens onderzoeken of er inmid-
dels niet voldoende lichte daghoreca is, inclusief ter-
rassen.
- Ondernemers en bewoners zijn op veel plekken 

met elkaar in gesprek. Maar speel bij conflicten een 
actieve rol als gemeente om de partijen bij elkaar te 
brengen.
- Geef alleen een terrasvergunning als er bediening 
op een terras is. Op terrassen zonder bediening is 
vaak eerder overlast.
- Heb aandacht voor overdekte terrassen. Het geluid 
weerkaatst daar veel meer.
- Let op dat er voldoende loopruimte is bij terrassen 
zodat mensen die passeren niet de straat op moeten.
- Zorg dat horecaondernemers de sluitingstijden ook 
echt aanhouden. 
- Maak duidelijk waar mensen terecht kunnen met 
klachten over geluid en geur. Zorg voor een terug-
koppeling van meldingen en klachten.

Teksten en foto: Lucy Holl

Platform op Facebook

Het Bewonersplatform Nijmegen-Cen-
trum wil meer verbinding tussen alle be-
woners in het stadscentrum en de Bene-
denstad. Daarom zijn er bijeenkomsten 
en daarom delen we relevante berichten 
via Facebook. Like onze Facebookpagina 
(zoek op ‘BPNC’)

In het bestuur van het platform zitten 
centrumbewoners Jolanda van Veluw 
(voorzitter), Lucy Holl en Peter-Paul 
Leferink op Reinink.

bewonersnijmegencentrum@gmail.com

Om vast te noteren
Data volgende bijeenkomsten bewonersplatform 2020
Op maandagen, aanvang 19.30 uur - 30 maart, 22 juni, 21 september, 23 november 2020

Terrassen in het centrum: 
zoeken naar de balans
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Concertgebouw De Vereeniging is al meer dan honderd jaar het culturele cen-
trum en icoon van onze stad. Maar in de loop van de tijd is de kwaliteit van het 
gebouw door intensief gebruik en diverse aanpassingen flink aangetast. Daarom 
voltrok zich er van 2014 tot 2019 volgens een masterplan van architectenbureau 
Braaksma & Roos een grondige renovatie, waarbij de geschiedenis bewaard is 
gebleven, maar rekening is gehouden met de eisen van deze tijd.
Concertgebouw De Vereeniging is uitgegroeid tot hét regionaal congrescen-
trum en podium voor allerlei evenementen. Zij wordt internationaal geroemd 

en erkend om zijn heldere akoestiek bij klassieke concerten en met een inmiddels halve 
eeuw historie op het gebied van lichtere muziekgenres. 
Al In de zomer van 2015 zijn de publieksruimtes van De Vereeniging gerenoveerd en het 
café en restaurant werden samengevoegd. De garderobe is verplaatst en de toiletten 
zijn gemoderniseerd en ondergronds uitgebreid. Ook vanaf 2018 tot eind 2019 stond 
het gebouw in de steigers, destijds vooral voor de renovatie van de backstage.
De artiestenfoyer was veel te compact voor orkesten en andere grote gezelschappen en 
er waren te weinig kleedkamers. Er is o.a. een geheel nieuwe backstage en artiestenfoyer 
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gerealiseerd. Ook de trappentoren, kleine zaal en andere foyers kregen een flinke op-
knapbeurt. Ook het restaurant is gerestyled. De entree is volledig vernieuwd met schuif-
deuren en dubbele trappen en moderne kroonluchters. 
Op 30 november 2019 werd het vernieuwde Concertgebouw feestelijk heropend.

Mariken was natuurlijk heel benieuwd naar het vernieuwde interieur en mocht een kijkje 
nemen achter de schermen. We vielen van de ene verbazing in de andere. Prachtige 
nieuwe gangen, liften en mooie kleedkamers in een moderne kleurstelling. Ook de licht-

val in de gangen is zeer mooi en de nieuwe artiestenfoyer annex bar is bijzonder 
geworden. Het ontbreekt de artiesten aan niets en ook de bezoekers zullen ver-
steld staan van al het moois dat er te zien is.
We danken De Vereeniging voor hun gastvrijheid en wensen hen veel succes 
in het excellent gerenoveerde gebouw. Een gebouw waar Nijmegen met recht 
weer heel trots op kan zijn! De fotoreportage spreekt voor zich.

Tekst: De Vereeniging en Gerie Sandmann     Foto’s: Gerie Sandmann

DE 
VEREENI-

GING 
IN HET 

NIEUW(S)
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‘Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the 
way’, zingt het door mijn hoofd als ik op de 
fiets onderweg ben naar Peter Kuipers. Niet 
zo vreemd. Het is de middag voor kerst als 
we thuis bij hem hebben afgesproken op de 
St. Stevenskerkhof. Een mooi en stemmig 
winterdecor voor een interview over het ca-
rillon op het Koningsplein.

Ooit is Peter begonnen als monteur bij KPN. 
Hij werkte zijn laatste jaren als projectleider 
van diverse technische projecten in de telecom. 
In zekere zin doet hij dit nog steeds, nu hij al 
een aantal jaren van zijn pensioen geniet, maar 
dan nu zonder de sores van een echte baan. 
Samen met een team ergens voor gaan, dingen 
voor elkaar krijgen en doelen bereiken, daar 
wordt Peter gelukkig van. Graag zet hij zijn ta-
lenten en geestdrift in om van het centrum een 
mooie en leefbare plek te maken. Naast zijn 
werk voor het carillon op het Koningsplein is 
hij torenwachter van de St. Stevenstoren, is hij 
stadsgids bij het Gilde en heeft hij er eigen-
handig en uit eigen zak voor gezorgd dat de 
verlichting in de grotten van het Kronenbur-
gerpark het weer doen. Ook verzorgt hij de da-

gen na kerst de winterwandelingen in dit park. 
Een bezig en creatief bijtje. Zelf zegt hij hier 
met een knipoog het volgende over: ‘Ik ben 
van de straat af door veel op straat te zijn.’

Geen dienst meer?
Tijdens een van zijn stadswandelingen als 
stadsgids, liep hij eind 2016 op het Konings-
plein en viel zijn oog op wat eens een werkend 
en vrolijk carillon was schuin boven bloemen-
winkel Decora. Nu staat het stil en zijn de his-
torische poppen van het draaiplateau verdwe-
nen. Peter vroeg zich af waarom het carillon 
geen dienst meer deed. Zijn vader zei altijd: 
als je een vraag hebt moet je zelf achter het 
antwoord aan. Zo begon zijn zoektocht naar de 
achtergrond van het carillon op het Konings-
plein. 

Eigenaren
Het carillon heeft niet altijd op het Konings-
plein gehangen. Tot 1980 vond je het carillon 
op de Broerstraat, boven juwelier Van Hout en 
Vervegaard. Bij de herbouw van hun winkel 
in 1955, het oude was tijdens de bevrijding in 
vlammen opgegaan, besloot de juwelier het 

pand te verfraaien met een uurwerk en een 
klokkenspel. Het carillon was een steuntje in 
de rug voor de Nijmeegse bevolking tijdens 
de wederopbouwperiode na de Tweede We-
reldoorlog. Na de verhuizing van de juwelier 
nam muziekhandel Veith, toen gevestigd aan 
het Koningsplein 10, het carillon over. Nadat 
het carillon nog even in handen is geweest van 
stichting Kopanie, de winkeliersvereniging 
rond het Koningsplein, is het nu in handen van 
Bloemenzaak Decora en Electro World Groot-
aarts in de Nieuwstraat. Sinds 2002 staan de 
klok en het carillon stil. Voor die tijd speelde 
het carillon zeven dagen per week ieder uur. 
Naar aanleiding van klachten van geluidsover-
last is ‘de stekker’ eruit gehaald. 

Aan de praat krijgen
Peter Kuipers was vastbesloten om het ‘ap-
paraat’, dat door jaren achterstallig onderhoud 
ook niet meer werkte, weer aan de praat te 
krijgen. Zijn doel was om het carillon in ieder 
geval in het weekend te laten spelen. Hij ging 
op zoek naar een partij die bekend was met 
dit type klokkenspel. Hij kwam uit bij klok-
kengieterij koninklijke Eijsbouts in Asten. 

PETER KUIPERS RESTAUREERT CARILLON KONINGSPLEIN

Carillon aan een gevel op het Koningsplein
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Met twintigduizend euro zou het draaiplateau 
vervangen kunnen worden en zou er ook een 
nieuwe spelcomputer kunnen komen. Eén die 
oneindig meer dan zes nummers zou kunnen 
spelen, die in de shufflestand kan en die kan 
variëren in het volume van de klokaanslag 
door het aansturen van dynamische hamers. 
Met een nieuwe spelcomputer kun je er bij-
voorbeeld ook voor zorgen dat er rond kerst 
alleen kerstliedjes worden gespeeld. Dan is er 
ook nog budget over om de poppen te vervan-
gen en voor het onderhoud van de klokken. 
De oude originele poppen van klei, figuren 
van koningen en keizers, staan nu in depot bij 
Museum Het Valkhof. Een poging van Peter 
Kuipers om deze kleine kunstwerkjes van Jac 
Maris weer op het plateau te krijgen is niet ge-
lukt. 

Subsidie en crowdfunding
De voorrijkosten van klokkengieterij Eijs-
bouts had Kuipers uit eigen zak betaald. Voor 
de overige plusminus twintigduizend euro 
moest hij toch echt de boer op. Hij ging te rade 
bij zijn netwerk. Al snel kreeg hij hulp van 
stadsmanager Maarten Mulder, Peter Nabben 
Klokkenservice en van Ben van Gelder van 
de gemeente Nijmegen. Op grond van het toe-
ristische belang en het historische feit van de 
wederopbouw kregen ze subsidie van de ge-
meente Nijmegen. Ook startten ze een crowd-
funding. Ook kwam Peter in contact met Van 
Tienen Aannemersbedrijf. In 2018 vierden ze 
hun tweehonderdjarige bestaan. Daar zochten 
ze nog een goed doel voor. Eentje die bij hun 
stiel paste. Van Tienen staat onder anderen 
bekend om zijn restauratiewerkzaamheden 

van monumentale panden. Het opknappen en 
werkend maken van het carillon was dus een 
mooi en passend goed doel. Tijdens de feest-
avond van het jubilerende bedrijf hield Peter 
een vlammend betoog voor het in ere herstel-
len van het carillon op het Koningsplein. En 
niet zonder resultaat. Een groot deel van het 
benodigde budget werd op die manier bij el-
kaar gehaald. 

Kleding voor poppen
Via via bood middeleeuws naaiatelier Cotar-
die (de club die ook alle kleding voor het Ge-
broeders van Limburg spektakel maakt) aan 
om kleding te maken voor de houten poppen 
die dateren uit de jaren tachtig. De poppen la-
gen al die tijd onder het stof in de kelder van 
Electro Grootaarts. Een van de huidige twee 
eigenaren van het carillon. De kleding was 
vuil geworden en in sommige gevallen aange-
tast. Er zijn negen poppen: Mariken van Nieu-
meghen, Moenen, een pastoor, een vierdaag-
seloper, een Sinterklaas, een Kerstman, de 
Gebroeders van Limburg en twee reservepop-
pen. Per keer kunnen er maximaal drie poppen 
op het plateau. 

Officieel openen
Inmiddels is er al heel wat gebeurd aan het ca-
rillon. Peter Kuipers verwacht dat ergens rond 
mei 2020 het nieuwe carillon feestelijk offici-
eel geopend kan worden. Dan zijn ze er zo’n 
kleine vier jaar mee bezig geweest. Wel heb-
ben ze nog een geldbedrag nodig om de wij-
zers en wijzerplaat van de klok op te knappen. 
Vandaar dat hun crowdfundactie nog steeds 
doorloopt. Peter heeft zijn zinnen inmiddels al 

op het carillon in de Augustijnenstraat gezet. 
Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat die er was. 
Naast schoenenzaak Van de Ven staan drie 
goudgele pilaren met klokken erin. Deze zijn 
hier geplaatst in de jaren tachtig door juwe-
lier Peter Stal. Ook deze is buiten dienst. De 
grote droom van Peter is om de vier carillons 
in Nijmegen (St. Stevenstoren, Koningsplein, 
Augustijnenstraat, het Schipperscentrum in de 
Waalhaven) met elkaar te verbinden door ze 
samen, achtereenvolgend, de Vier Jaargetij-
den van Vivaldi te laten spelen. Ieder carillon 
representeert dan een jaargetijde. De vier ca-
rillons kunnen dan mooi als muzikale leidraad 
van de stadsgidsen dienen. Maar eerst maar 
eens het huidige carillonproject afmaken. 

Doneer
Het zou mooi zijn als u alsnog wat geld do-
neert voor het carillon zodat alle dromen 
waargemaakt kunnen worden. U vindt de 
crowdfundactie op de volgende plek op het 
internet: cultuurfondsrijkvannijmegen.nl/alle-
projecten.

Tekst: Manja van der Kraan     
Foto’s: Gerie Sandmann en Peter Kuipers

Peter KuipersMoenen, pastoor en Mariken

Drie poppen van het carillon
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Het parcours van de halve marathon bij de Stevensloop op zon-
dag 22 maart is dit jaar volledig vernieuwd. De nieuwe route gaat 
onder andere door het Nijmeegse centrum, de Benedenstad en 
Nijmegen-West en is daarmee een echt stadsparcours. De start 
en finish van de 5 kilometer, 10 kilometer, halve marathon en 
Stevens Stadscross zijn rondom de Grote Markt aan de voet van 
de Stevenskerk. Het parcours van de Stevens Stadscross ligt op 
zaterdagavond 21 maart volledig in het centrum van Nijmegen.

Dé Nijmeegse stadsloop
De halve marathon komt meerdere keren door het centrum, waardoor 
supporters de lopers makkelijk drie keer kunnen aanmoedigen. De 
start is net als vorig jaar op de Lange Hezelstraat, de finish is weer 
op de Grote Markt. Na het gedeelte aan de noordkant van de Waal 
komen de halvemarathonlopers door het centrum. Hierbij lopen ze 
onder andere over Kelfkensbos, de Voerweg en de Waalkade. Daarna 
maken de deelnemers een grote ronde door Nijmegen-West. De hal-
vemarathonwedstrijd geldt dit jaar als Nederlands kampioenschap.
Alexander Vandevelde, directeur Stichting Zevenheuvelenloop: ‘De 
Stevensloop is een echte stadsloop en daar past een parcours bij dat 
dwars door Nijmegen gaat. We hebben gekozen voor een afwisselen-
de omgeving met onder andere een extra passage door het centrum, 
vergezichten vanaf het Stadseiland op de skyline van Nijmegen en een 
groot stuk door de sfeervolle wijken Hees en Oud-West.’

Stevens Stadscross
Ook bij de Stevens Stadscross zijn diverse vernieuwingen doorge-
voerd. Het 7 kilometer lange parcours gaat kriskras door de Nijmeeg-
se binnenstad, over de heuvels in het centrum én door verschillende 
gebouwen en parken. De Roomsche Voet en St. Jacobstoren in het 
Kronenburgerpark zijn bij deze tweede editie toegevoegd aan de 
route. Daarnaast gaan de lopers onder andere door de Stevenskerk 
en het Museum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei. Eén van de 
hoogtepunten is de route dwars over het podium tijdens het concert 
van de X Raiders in De Lindenberg.

Nieuw parcours Stevensloop door 
Benedenstad en Stadscentrum

Meedoen? Meehelpen? Muziek maken?
• Kom meedoen: Loop een 5 kilometer, 10 kilometer of halve mara-
thon. Inschrijven kan via www.alfalavalstevensloop.nl/inschrijven. 
• Kom meehelpen: Word verkeersregelaar in je eigen wijk of help mee 
op het evenemententerrein met diverse werkzaamheden. Mail voor 
meer informatie naar medewerkers@zevenheuvelenloop.nl.
• Kom muziek maken aan het parcours: Treed met je muziekgroep op 
aan het parcours om de lopers aan te moedigen. Meer informatie over 
muziek maken bij de Alfa Laval Stevensloop: muziek@stevensloop.nl.

Bereikbaarheid Benedenstad en centrum op 21 en 22 maart
Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de Benedenstad en 
het centrum en omleidingen kun je kijken op www.alfalavalstevensloop.
nl/bewonersinformatie.  

Tekst, foto en tekeningen: Stichting Zevenheuvelenloop

Stevensloop 2019
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Schaamte
Het taalwoord van het achterliggende jaar 
is schaamte. We moeten ons tegenwoordig 
overal voor schamen. Op verjaardagen 
durf je nauwelijks meer te praten over het 
feit dat je een verre vliegvakantie of cruise 
hebt geboekt. Die vegetarische hapjes die 
je voorgeschoteld krijgt en niet echt lekker 
smaken, kauw je met moeite weg, want 
je schaamt je er voor om toe te geven dat 
een bitterballetje bij een glaasje bier toch 
echt wel lekker is. Oeps… bier nee... wat 
zeg ik nu! Het is dry januari en dan gaan 
allerlei BN’ers ons voorzeggen dat een 
maandje zonder alcohol goed is voor je lijf 
en je leden. Alcoholvrij is tegenwoordig hot. 
Een sigaretje durft bijna niemand meer op 
te steken en E-smoking ligt ook al onder 
vuur. Je moet je toch echt gaan schamen 
als je nog rookt. Roken en alcohol zijn 
slecht en jagen de zorgkosten omhoog, 
begrijpt u dat wel? Een zittend beroep kan 
ook echt niet meer als de leiding je geen 
bureau aanbiedt dat beweegt en daarbij 
ook sporten en fitness op het werk tot de 
mogelijkheden behoort. Ga je schamen 
als je wat grammetjes op de heupen hebt, 
want dat is toch echt eigen schuld. Zitten is 
het nieuwe roken.

Dan de wat meer gepaste schaamte 
over het afval dat wij als westerse wereld 
produceren door oeverloos maar kleding 
te bestellen en allerlei onzinproducten, 
die zorgen voor een gigantische berg 
overbodige troep. Ook de 80 miljoen euro 
kostende berg vuurwerk die wij met z’n 
allen de lucht in hebben geschoten. Daar 
mogen wij ons voor gaan schamen. Dan 
is er ook nog de onnodige schaamte die 
we hebben door niet te durven spreken 
over een leven in armoede, problemen met 
schulden of een vervelende thuissituatie. 
De schaamte die wij voelen als we kijken 
naar de groeiende tekortkomingen bij onze 
overheidsapparaten, die onterecht mensen 
in de problemen brengen met bijvoorbeeld 
toeslagentoekenning, de rechterlijke macht 
die soms faalt, problemen met falende 
ICT-systemen, het drugsbeleid, de onder-
wijsachterstanden, de wachtlijsten in de 
zorg, de ouderen die in de knel komen, het 
klimaatbeleid. Schaam u overheid.

Om ons te schamen moet er vaak eerst 

iets gebeuren. Angst, schaamte en woede 
gaan samen en vormen gedrieën voer 
voor psychologen. De angst voor een 
dramatische klimaatverandering doet ons 
in woede de straat opgaan om te demon-
streren tegen van alles en nog wat, maar 
vervult ons tegelijk met schaamte om ons 
eigen gedrag, wat ook niet bijdraagt aan 
een beter klimaat. Aan het begin van een 
nieuw jaar heb je toch altijd weer het gevoel 
dat er nog tijd is om tot inkeer te komen 
voordat de chaos compleet wordt. Laten we 
beginnen om ons nergens voor te hoeven 
schamen en te hopen dat er langzaamaan 
kenteringen komen in onze vastgeroeste 
patronen, die gezorgd hebben voor onze 
schaamtegevoelens, die vaak hypocriet zijn 
en zeker niet productief. Hoop kust andere 
dromen wakker.

Bent u benieuwd wat het nieuwe jaar ons 
gaat brengen? Met een beetje schaamte-
loosheid en met de onbevangenheid van 
een kind erin stappen is een goed begin. 
Mariken schaamt zich nergens voor en zal 
in alle openheid alles rapporteren uit de wijk 
wat van belang is.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Pareltjes ontdekken tijdens 
de Boekenproeverij
Op maandagavond 6 april kunnen lees-
kringleden en andere leesliefhebbers in Bi-
bliotheek De Mariënburg terecht voor bij-
zondere boekentips. Tussen 20.00 en 22.00 
uur bespreken bibliotheekmedewerkers en 
boekverkopers de mooiste pareltjes uit de 
boekenwereld. De nadruk ligt niet op de 
allernieuwste populaire titels, maar op an-
dere boeken die ook zeer de moeite waard 
zijn om te lezen.

Naast alle populaire titels die in lijsten van 
kranten en tijdschriften zijn vermeld, staan 
tijdens de Boekenproeverij juist wat minder 
bekende titels uit de bibliotheekcollectie cen-
traal. Een klantadviseur en een adviseur me-
dia van de bieb, plus twee boekverkopers van 
Dekker v.d. Vegt vertellen over hun favoriete 
boeken. Boeken die al enige tijd geleden zijn 
gepubliceerd, maar opnieuw aandacht verdie-
nen. 

Leeskringen kunnen deze avond inspiratie 
opdoen voor boeken voor hun volgende bij-
eenkomsten. Maar ook voor mensen die niet 
bij een leeskring zijn aangesloten, is deze bij-
eenkomst interessant. De presentatie is in han-
den van schrijver, dichter en ex-boekverkoper 
Heidi Koren. Na afloop krijgen de bezoekers 
een boekje mee naar huis met de titels die deze 
avond zijn besproken, plus aanvullende lees-
tips. 

Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de balie in de 
bibliotheek of via www.obgz.nl/agenda. Voor 
bibliotheekleden en studenten kost een kaartje 
6 euro, overige bezoekers betalen 8 euro. 
Tekst en foto: Bibliotheek Gelderland Zuid 

Boekenproeverij
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20 JAAR DE HEERENKAMER

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat kapper 
Theo van de Wouw introk in kappers-
zaak De Heerenkamer aan de Houtstraat. 
De Heerenkamer zelf bestaat iets langer. 
Theo: ‘De Heerenkamer is in 1999 opge-
richt door Jeffrey Jansen en Bob Curlings 
(†).’ Gedurende die periode heeft deze 
kwalitatief hoogstaande kapperszaak qua 
uiterlijk en interieur weinig veranderingen 
gekend. 

De klanten worden nog steeds geknipt voor 
een hoge, brede, beeldvullende spiegel; de 
positie van de wasbak is nooit gewijzigd 
en de toonbank is ook nog steeds hetzelfde, 
allemaal naar een ontwerp van de Nijmeegse 
designer Jan Kroon. Alleen de muren krijgen 
met regelmaat een vers likje verf en de televi-
sie is met haar tijd meegegaan. ‘De kappers-
stoelen zijn in de loop van de tijd vernieuwd’, 
vult Theo aan.

Het kappersvak
Theo komt oorspronkelijk uit Goirle bij 
Tilburg. ‘Ik ben naar Nijmegen gekomen 
vanwege mijn (inmiddels ex-) vrouw. Haar 

ouders waren ondernemers en hadden een 
dierenspeciaalzaak hier in de Houtstraat. Zo 
ben ik op deze plek terecht gekomen. En 
gebleven.’
Het kappersvak was niet de eerste keuze van 
Theo. Vooral onder invloed van zijn vader 
koos hij eerst voor een commerciële oplei-
ding. ‘Mijn vader was accountant en hij wilde 
eigenlijk dat ik ook accountant zou worden. 
Maar dat was niets voor mij. Tijdens een 
vakantie in de Verenigde Staten kreeg ik te 
horen dat ik op school slecht m’n best had 
gedaan en dat ik dus van school af moest.’ 
Een domper op het vakantiegevoel. Maar 
later, tijdens diezelfde vakantie, zag Theo 
een kapper aan het werk. ‘Dat lijkt me wel 
leuk, dacht ik, Dat wil ik ook.’ Dus terug in 
Nederland ging hij voortvarend aan de slag 
en rondde een vierjarige kappersopleiding in 
elf maanden af. Theo: ‘Even gas erop!’

Eerste baan
Theo kreeg zijn eerste een baan bij een 
kapperszaak in Venlo, maar dat werd geen 
succes. ‘Die eigenaar wilde zoveel mogelijk 
productie draaien. Het was een soort fabriek, 

alsmaar stampen. Dat was niets voor mij. 
Ik ben meer voor de persoonlijke aandacht. 
Dus na drie maanden heb ik daar ontslag 
genomen.’ Via een bevriende schoonheids-
consulente werd hij attent gemaakt op een 
functie bij L’Oréal in Duitsland. ‘Ik ben toen 
gaan werken bij een kapperszaak in Goch, 
hier net over de grens. Daar werd ik regelma-
tig ingehuurd door L’Oréal in Düsseldorf en 
gaven wij veel shows en trainingen door heel 
Duitsland.’

Theo persoonlijk
Wanneer je Theo van de Wouw voor het 
eerst ontmoet, valt meteen zijn karakteristiek 
gelaat op: een rond en vriendelijk aange-
zicht, een glad geschoren hoofd, meestal 
goed gebruind. En ondanks het feit dat zijn 
leeftijd inmiddels richting de 50 kruipt, oogt 
hij nog steeds jong en eigentijds. De tweede 
indruk echter verrast: Theo heeft een spraak-
beperking: hij stottert. ‘Vroeger had ik er last 
van en om er van af te komen heb ik allerlei 
therapieën geprobeerd. Niets hielp. Maar 
van een Amsterdamse zangpedagoog heb ik 
geleerd dat je vooral jezelf moet blijven. Nou, 

Kappers van het eerste uur, van links naar rechts Theo, Carlos en Chantal

EEN INTERVIEW MET THEO VAN DE WOUW, KAPPER
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zo ben ik dan! Ik denk dat iedereen wel zo z’n kwetsbaarheidjes 
heeft.’ Juist door die kwetsbaarheid heeft ieder gesprek met Theo 
iets speciaals. Praten met Theo overstijgt het cliché-kappersgesprek 
van ‘Goedemorgen, meneer. Mooi weertje, meneer. Nog vakantie-
plannen, meneer?’ Bij Theo gaat dat anders en dat maakt een kap-
persbezoek aan hem en De Heerenkamer zo persoonlijk en speciaal. 
Theo lacht. ‘Ja, dat klopt. In het begin willen klanten er soms wel 
eens iets over zeggen, maar daarna hoor ik er eigenlijk niets meer 
over. Ik denk dat ze er gewoon aan gewend raken. Voor mij is het 
onderdeel van de persoonlijke aandacht die ik wil geven.’

Dure kapper
De Heerenkamer zit qua prijs in het hogere segment. Theo heeft daar 
bewust voor gekozen. ‘Ik besteed veel aandacht aan de klant, meer 
kwaliteit en een persoonlijk contact. We proberen altijd tegemoet te 
komen aan de wensen van de klant. Dat is onderdeel van mijn kap-
persfilosofie.’ Maar die hogere prijs heeft ook met de locatie van De 
Heerenkamer te maken. Centraal in de stad heeft natuurlijk z’n prijs. 
‘Aan het einde van de maand moet ook ik gewoon de rekeningen 
betalen. Rijk word ik niet van De Heerenkamer.’ 

Uitsluitend voor mannen
Vanaf het begin had Theo met zijn De Heerenkamer een speciale 
kappersfilosofie. ‘Twintig jaar geleden boden alle kappers hetzelfde, 
zo gezegd, uniseks. Ze waren er zowel voor mannen als voor vrou-
wen. Het unieke van De Heerenkamer was toen en is nog steeds dat 
het uitsluitend voor mannen is. Dat bracht nogal wat beroering. Zelfs 
de Telegraaf heeft in die tijd over ons geschreven.’

De laatste jaren komen er steeds meer kappers in het centrum van 
Nijmegen. Ook Theo is dat opgevallen. ‘Je ziet inderdaad meer 
kappers, en vooral barbieren. Vaak haken zij aan aan een bepaalde 
mode, zoals bijvoorbeeld de hipsters. Maar als de mode verandert, 
dan zul je toch mee moeten veranderen. Ook De Heerenkamer doet 
dat. We knippen, scheren, stylen, kleuren, trimmen, maar tegelijker-
tijd houden wij onze eigen identiteit, met een stabiele cliëntèle. Ik 
heb een sterke basis; 95 procent van mijn klanten zijn vaste klanten.’
Een nieuwe ontwikkeling in het kappersvak is het samenbrengen 
van diverse diensten en producten in één pand. Zo bevindt zich 
aan de Nieuwe Markt barbershop Nozem6511, waarbij in dezelfde 
winkelruimte ook speciaalbieren verkocht worden en waar je, verder 

doorlopend, ook een winkel voor sterke drank en een tattooshop aan-
treft. En als je naar Den Bosch gaat, vindt je in de schaduw van de St. 
Jan een kapperszaak annex kunstgalerie. Dit soort combi’s zijn in. Zie 
kapper- en modezaak Couf in Nijmegen dat zich sterk richt op lifestyle 
voor mannen en daarin succesvol is. ‘Eigenlijk hoef ik niet bang te zijn 
voor concurrentie van de andere kapperszaken’, zegt Theo. ‘Ik kan goed 
overweg met mijn collega’s. Weet je, iedere kapper heeft toch z’n eigen 
specialiteit en doelgroep.’

Uitsluitend voor vrouwen?
Twintige jarig jubileum: ga je dit jaar speciale dingen doen?
Theo: ‘Ik ga uitbreiden. In de loop van dit jaar openen we een nieuwe 
dependance van de Heerenkamer, maar nu expliciet gericht op vrou-
wen. Ik loop al langer met dat idee en nu mijn dochter Amber heeft 
aangegeven ook kapper te willen worden, wordt die droom gerealiseerd. 
Amber gaat de nieuwe zaak leiden.’ De dochter in de voetstappen van 
de vader. ‘Eerst heb ik het haar afgeraden. Op de middelbare school 
haalt ze allemaal tienen en met het kappersvak vond ik eigenlijk dat zij 
haar capaciteiten tekort doet. Maar toen zij zei “Papa, ik zie jou iedere 
dag met plezier naar je werk gaan. Dat wil ik ook”, was ik om. Ik ben 
beretrots op haar.’

Wat gaat de naam van de nieuwe kapperszaak worden? 
Theo: ‘Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar het zal vast gaan lijken 
op De Heerenkamer.’

Tekst: Jack Fila     Foto’s: archief De Heerenkamer en Gerie Sandmann
Illustratie: Jan Kroon Design

Theo en dochter Amber
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Op 14 januari was Mariken aanwezig bij 
de netwerkbijeenkomst voor betrokken 
bewoners/vrijwilligers en professionals die 
de training hebben afgerond van Mental 
Health First Aid.

Deze groep mensen wil en gaat zich inzetten 
voor de groep psychisch kwetsbare inwoners 
van het centrum en de Benedenstad. In deze 
vervolgbijeenkomst kon men met elkaar erva-
ringen delen. Gekeken werd of er al situaties 
voorgevallen waren, waarbij men de opgeda-
ne kennis goed kon gebruiken, maar ook was 
er de gelegenheid om te kijken hoe de andere 
deelnemers zouden handelen in voorko-
mende situaties. Doel is uiteindelijke vaker bij 
elkaar komen om zodoende een netwerk op 
te bouwen, waarin je elkaar goed leert kennen 
en er voor elkaar kunt zijn. Tot zover een in-
leiding op deze bijeenkomst, maar wat houdt 
Mental Health First Aid nu eigenlijk in?

Cursus
In elke wijk, dus ook in de onze bevinden zich 
kwetsbare bewoners. Veel van de bewoners 
hebben ooit een EHBO-cursus gevolgd voor 
een eerste hulp bij ongelukken of op het werk 
een BHV-cursus voor hulpverlening bij brand 
en ontruiming en ernstiger ongevallen. Mental 
Health First Aid is eerste hulp voor mentale 
problemen die zich in een wijk voordoen. 
Sowieso verschuift zorg in zijn algemeen-
heid naar de wijk. Verwarde mensen lopen 
op straat of kunnen naast u wonen, maar 
ook beginnende dementie bij buurtbewoners 

valt onder de categorie mentale hulp. Vaak 
worden deze mensen niet gezien of loopt 
men er met een boog om heen, of sluit men 
zich af. De cursus is bedoeld voor mensen die 
de oren en ogen van de wijk willen zijn en een 
steentje willen bijdragen aan het normaliseren 
van psychische gezondheid, zodat profes-
sionele hulp geboden kan worden, waar dit 
nodig blijkt.

Wat te doen
Wat doe je als een naaste, je collega of 
iemand anders in je omgeving psychische 
klachten heeft? In een MHFA training leer je 
eerst hulp te bieden aan mensen met al dan 
niet beginnende psychische problemen. Je 
krijgt informatie over de meest voorkomende 
psychische aandoeningen zoals depressie, 
angst, middelengebruik en psychose en je 
leert er vaardigheden om hier mee om te 
gaan. Handelen in een crisissituatie is ook één 
van de onderdelen.

Onderzoek
Maar liefst een op de vier Nederlanders krijgt 
ergens in het leven te maken met psychi-
sche problemen. Onderzoek wijst uit dat de 
deelnemers aan een MHFA-training zich vol-
doende toegerust voelen om wanneer nodig 
hulp te bieden. Ook wordt de sociale afstand 
tussen mensen met en zonder psychische 
kwetsbaarheid verkleind.
MHFA is in 2000 in Australië ontwikkeld en 
wordt al in 23 landen ingezet, waaronder de 
onze.

Intiatiefnemers
In ons stadsdeel zijn de initiatiefnemers Maar-
ten Bevers, opbouwwerker, William Nijland, 
wijkagent, Nicolette Broekhuisen, gezond-
heidsmakelaar. Indigo verzorgt de trainin-
gen waarvoor de gemeente Nijmegen geld 
heeft gereserveerd. Samen hopen de initi-
atiefnemers, de GGZ, buurtwerkers, politie 
en professionals op meer deelname, zodat 
betrokken burgers die de cursus volgen de 
brede basisteams (voorheen sociale wijk-
teams) en de professionals kunnen versterken 
door vroegsignalering door te geven bij het 
Meldpunt Bijzondere Zorg. Mensen met psy-
chische klachten kunnen dan op tijd geholpen 
worden. Samen staan we sterk.

Informatie
Nieuwsgierig geworden en wilt u ook de 
training volgen of meer informatie? Op de site 
van Indigo vindt u informatie over de inhoud 
van een training. 

Maakt u zich zorgen over iemand met verward 
gedrag? Als deze persoon acute hulp nodig 
heeft, kan daarvoor 112 gebeld worden. Is 
de situatie niet acuut? Dan kunt u contact 
opnemen met het Meldpunt Bijzondere Zorg 
van GGD-Gelderland-Zuid. Op werkdagen is 
het meldpunt bereikbaar van 8.30 tot 17.00 
uur op telefoonnummer 088 144 70 40. Meer 
informatie vindt u op de website www.ggd-
gelderlandzuid.nl.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Mental Health First Aid

Van links naar rechts Nicolette, William, Maarten, Els en Erik
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Op zijn wereldwijde zoektocht naar gebie-
den waar mensen het oudst worden, ontdekte 
de Amerikaanse wetenschapsjournalist Dan 
Buettner vijf gebieden waar mensen met gemak 
honderd jaar of ouder worden. Hij noemde deze 
gebieden de blue zones. Hij vond deze gebieden 
op Sardinië, in Griekenland, in Costa Rica, in het 
westen van de Verenigde Staten en op het Japan-
se eiland Okinawa. 

Mensen worden hier zo’n vijftien jaar ouder dan 
bijvoorbeeld in Nederland. In ons land is de levens-
verwachting bij geboorte 81 jaar voor mannen en 
84 jaar voor vrouwen. Maar de levensverwachting 
neemt toe naarmate men ouder wordt. Een 65-jarige 
man wordt naar verwachting 84 jaar en een 65-ja-
rige vrouw 87 jaar. Logisch, want de jaren met de 
fatale kinderziektes, de wilde jeugdjaren, en de jaren 
van stress op het werk zijn dan achter de rug. Dat 
daar andere risico’s voor in de plaats zijn gekomen 
(ouderdomsziekten) weegt niet op tegen de voor-
delen van het ouder worden. Blijft dus het verschil 
van vijftien jaar met de blue zones. Waarom worden 
mensen daar zo oud?
Buettners eerste gedachten gingen uit naar een ge-
zonde levensstijl, gezond eten en drinken, niet roken, 
veel bewegen en dergelijke. Maar daar bleek de es-
sentie van een lang leven niet te liggen. Na een on-
derlinge vergelijking van de blue zones concludeert 
hij dat vooral de betekenis die deze 100-jarigen voor 

hun gemeenschap hebben, ten grondslag ligt aan 
een lang en gezond leven: zij doen er nog toe. Buett-
ner ontdekte dat de mensen op Okinawa hier een 
woord voor hebben: ikigai, dat losjes vertaald bete-
kent: ‘de reden om ’s ochtends op te staan?’

‘Ikigai’ kent tien voorschriften. Ik wil er hier een paar 
uitlichten:
1. Blijf altijd actief en ga nooit met pensioen. 
2. Wie stopt met de dingen die hij goed kan en 

graag doet, raakt de zin van zijn leven kwijt. 
3. Doe rustig aan. Haast is omgekeerd evenredig 

met kwaliteit van leven. Omring je met goede 
vrienden. Zij zijn het beste elixer om met een 
goed gesprek jouw dagelijkse zorgen te laten 
verdwijnen, om met anekdotes het bestaan 
lichter te maken, om naar te luisteren, om 
advies te vragen, om lol mee te maken, om te 
delen, te dromen... Kortom, om te leven.

Natuurlijk speelt een gezonde levensstijl een rol bij 
een lang leven. Maar die levensstijl is minder bepa-
lend als wij zouden denken. Ertoe doen is dé bepa-
lende factor! Voor jou als persoon houdt dat in: ‘Wat 
is mijn reden om ’s ochtends op te staan?’

Meer over ikigai en meer tips over een lang en 
gezond leven zijn te lezen in het boekje ‘Ikigai, het 
Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven’ 
van Francesc Miralles en Héctor Garcia.

Wist u dat:

De Buurtsportcoach
Ben jij op zoek naar een passende sport- of 
beweegactiviteit? Twijfel je of een sport bij je 
past? Of wil je graag een persoonlijk advies 
over welke beweegactiviteiten er bij jou in de 
buurt zijn? Neem dan contact op met de Buurt-
sportcoach. In een persoonlijk Beweegadvies-
gesprek zullen we kijken naar wat je wensen 
en mogelijkheden zijn en je helpen in de keuze 
voor sport of beweegactiviteit.
Wij kunnen helpen want:
•	 Wij kennen het sport- en beweegaanbod 

in de wijk
•	 Wij kunnen aan de hand van jouw wensen 

en behoefte een geschikt aanbod vinden
•	 Wij kunnen je koppelen aan bestaand 

sport- en beweegaanbod
•	 Wij kunnen verder helpen mocht je finan-

ciële drempels ervaren

Mocht je een Beweegadviesgesprek met 
de buurtsportcoach willen, dan kun je deze 
aanvragen door te mailen of te bellen naar het 
Sportbedrijf van de gemeente Nijmegen, Koen 
Seuren, 06 257 58 829, k.seuren@nijmegen.nl, 
of Ron Janshen, r.janshen@nijmegen.nl. 
Een Beweegadvies is gratis en geheel vrijblij-
vend. Zet in de mail je naam, adres en telefoon-
nummer. De buurtsportcoach zal dan contact 
met je opnemen.

Wegwijzer024
Op www.wegwijzer024.nl/ staan veel activitei-
ten, alles op thema en per wijk.

I K I G A I
HET GEHEIM VAN GEZOND OUD WORDEN

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. Tekst: Jack Fila



Maquettehuis
Het groene dak hebben we helaas nog niet 
kunnen realiseren. Dit heeft onder andere te 
maken met de subsidie-aanvraag. We hopen 
binnenkort hier meer over te kunnen zeggen. 
Inmiddels hebben we wel de officiële ope-
ningsdatum voor het Maquettehuis gepland. 
Dit staat te gebeuren op zaterdag 16 mei 
2020. Burgermeester Bruls zal, net als met 
de opening van de mooie stadstuin, de ope-
ningshandelingen verrichten die dag. Noteer 
16 mei alvast in uw agenda!

NL Doet 2020
Vrijdag 13 maart is de landelijke NL doet dag 
van het Oranjefonds. Met de vrijwilligers gaan 
we de tuin opknappen en het Maquettehuis 
verder afwerken. We werken vanaf 10.00 uur 
tot circa 14.00 uur, afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers. Aanmelden kan via de website 
van het Oranjefonds: NLDoet.nl.

Ouderen samen actief
Om de week organiseren we op woensdag-
ochtend in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, 
Papengas 8 in Nijmegen leuke activiteiten 
voor ouderen. Dit wisselen we af met uitstap-
jes in de buurt van Nijmegen. Wilt u zich ook 
opgeven voor een of meerdere keren? U kunt 
zich per keer opgeven. De eigen bijdrage is 
per keer 5 euro per persoon.

Sponsoring activiteiten
Alle activiteiten die we organiseren worden 
bekostigd uit het potje dat wij met sponsoring 
en fondsenwerving bij elkaar krijgen. 

Op dit moment staan we er helaas niet roos-
kleurig voor. Een van de grote fondsen heeft 
besloten geen voorschot te verstrekken waar-
door onze financiële situatie niet goed is. Er 
lopen gelukkig wel aanvragen voor de toe-
komst, maar op korte termijn moeten we toch 
even stevig bezuinigen op onze uitgaven. 

Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. 
Een activiteit sponsoren is ook een mogelijk-
heid.
De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ont-

vangt een factuur met de gemaakte onkosten. 
Stichting Benedenstad Nijmegen heeft een 
ANBI-status.

Voor verdere informatie en/of aanmelding 
kunt u bellen met Els Stouthamer van Stich-
ting Benedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of 
mailen: info@stichtingbenedenstadnijmegen.
nl. Kijk ook eens op onze Facebookpagina: 
stichtingbenedenstadnijmegen. Of op onze 
website: www.stichtingbenedenstadnijmegen.
nl.

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 optre-
dens plaatsvinden. • Er een mooie Zen tuin 
ligt. • Het Maquettehuis 16 mei 2020 officieel 
geopend wordt. • Indien u ook iets wilt orga-
niseren in deze mooie tuin, u kunt informeren 
bij de beheerder van het Weeshuis. 

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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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 een 
nieuwe stadstuin en een maquettehuis 
gerealiseerd bij buurtcentrum ’t Oude 
Weeshuis aan de Papengas in Nijme-
gen.

Ouderen samen actief

Ouderen samen actief
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Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Of een koffieappa-
raat die niet meer doorloopt ? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? 
Weggooien? Activiteitencommissie Benedenstad Nijmegen organiseert op vrij-
dag 6 maart 2020  het allereerste Repair Café van Nijmegen Centrum.

In wijkcentrum ‘t Oude weeshuis aan de Papengas 8 draait het op vrijdag 6 maart 
2020 allemaal om repareren. Tussen 11.00 en 14.00 uur staan diverse vrijwillige re-
parateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap 
en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis 
kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies ... al-
les wat het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De 
reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil Repair Café Nijmegen-Centrum bijdragen aan het 
verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vinden de vrijwilligers van onze orga-
nisatie. ‘In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets 
mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. 
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café 
willen we daar verandering in brengen.’

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar 
in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaar-
digheden in de buurt aanwezig zijn. Als je samen met een tot dan toe onbekende 
buurtgenoot een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon 
toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repa-
reren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt. 

Doe mee in het Repair Café!
Repair Café Nijmegen-Centrum is een buurtinitiatief dat repareren promoot als al-
ternatief voor weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke eerste vrijdag van de 
maand een Repair Café in wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis. 
Repair Café Nijmegen-Centrum heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit 
de buurt. Doe ook mee! Het zoekt buurtbewoners met verschillende vaardigheden 
om tijdens de repair café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. 
We zoeken vooral mensen die handig zijn met: 

• kleding/textiel, • elektrische apparaten, • meubels/houten voorwerpen. 
En die het leuk vinden om hun kennis te delen met buurtgenoten.
 
Daarnaast zoeken we mensen die tijdens de bijeenkomsten de functie van 
gastvrouw/-heer willen vervullen. Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers 
welkom en fungeert als aanspreekpunt voor zowel de bezoekers als de reparateurs 
in het Repair Café. 

Meer weten over het Repair Café? Kijk op de landelijke site Repaircafe.nl

Aanmelden als vrijwilliger? Mail naar: repaircafenijmegencentrum@hotmail.com.
Voor informatie bel met Els Stouthamer, telefoonnummer 06 18 47 36 89.

Tekst: Els Stouthamer

Eigen Repair Café in Centrum

William Nijland

De winter trekt weg
Ik had dus een sheltersuit. Dat is een hele dikke 
jas, gevuld met een slaapzak. Als het een hele dag 
regent, blijft daarbinnen alles droog. Aan de jas is 
een onderkant te ritsen. Dan wordt het een soort 
slaapzak-jas. Winterbestendig, speciaal voor ‘buiten-
slapers’.

Ik ben met de jas naar een plek in Nijmegen gere-
den. Daar trof ik Anthony, jonge vent. Hij woont in 
een soort hutje. Hij heeft een festivaltentje. Dat tentje 
ligt op een stuk grondzeil. In het tentje liggen veel 
dekens. Hij verwarmt de boel met kaarslichtjes. Ge-
vaarlijk, want hij slaapt erin met zijn hond. Die rom-
melt erop los en dan is een ongelukje zo gebeurd. 
Over dat tentje heeft hij met grondzeil en takken een 
hut gebouwd. In die hut liggen allemaal nuttige din-
gen: gereedschap, fiets, pannen en potjes, een klein 
gasstel en ook vuilnis, troep en oude batterijen. An-
thony wil niet in de opvang, want daar mag zijn hond 
niet mee naar toe. Ik heb vroeger wel eens een hond 
weggehaald bij een buitenslaper. Die hond werd 
keurig opgevangen, de mens niet. Dat is nog steeds 
zo. Los van de jas hebben we ook wat extra zeil en 
een brandblusser geregeld. De hulpverlening doet 
wat mogelijk is. De koel-vriescombinatie intrigeerde 
mij, maar die bleek niet aangesloten te zijn op een 
elektrisch netwerk. Elektra is er ook niet. Sinds hij 
deze koel-vriescombinatie heeft, vreten de muizen 
zijn eten en dat van de hond niet meer op.

De winter trekt langzaam weg en de lentebuien zul-
len komen. 

Heb aandacht voor de medemens.
www.youtube.com: Anthony Frauenfelder zingt: ‘Ik 
viel in slaap onder de sterren.’ 

William Nijland, wijkagent Nijmegen-Benedenstad
E-mail: william.nijland@politie.nl 
Twitter: @wijkagt_william
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Vrijwilliger Buurttafel Centrum gezocht
Over de organisatie:
De Buurttafel is een wijkactiviteit in de Benedenstad waar ongeveer 30 bewoners, 
veelal op leeftijd, wekelijks een warme maaltijd nuttigen bereid door vrijwilligers. 
Gezellig contact is het hoofddoel.

Korte omschrijving werkzaamheden:
Hulp in de keuken en contact met bezoekers in de eetzaal.

Gevraagd wordt:
Iemand die affiniteit heeft met Centrum / Benedenstad, sociaal en betrokken is en 
graag iets wil betekenen voor de buurt.
1 x in de week beschikbaar op donderdag tussen 15.30-19.30 uur.

Geboden wordt:
Gezellige avonden en contacten.
Afwisselend werk en een heerlijke warme maaltijd.

Werktijden:
Donderdag tussen 15.30 en 19.30 uur.

Aannameprocedure:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Hermsen, 06 26 47 86 58.

Vrijwilliger WijKring Centrum gezocht
Een vrijwilliger die zich bezig houdt met de randvoorwaarden voor de bijeenkomsten 
van de groep. Denk hierbij aan het regelen van locatie, zorgen voor thee & koffie. 
Samen met de groep leer je elkaar en de wijk (nog) beter kennen. 

Over de organisatie:
De WijKring in Nijmegen-Centrum is een groep mensen die elkaar helpt met 
alledaagse dingen. Samen leren we de omgeving beter kennen en leuker maken. 
Binnen de WijKring kan je je talenten inzetten voor de wijk en andersom. Het project 
is in het verleden opgezet voor clienten van Pluryn en is nu toegankelijk voor alle 
buurtbewoners met een ondersteuningsvraag. Pluryn bouwt de wijkring op en in 
semenwerking met Bindkracht10-opbouwwerk werken we aan blijvende verbindingen 
in de wijk. 

Korte omschrijving werkzaamheden:
Voor de nieuwe WijKring zijn we opzoek naar een vaste vrijwilliger die op de avonden 
aanwezig is en de groep ondersteund. Er zullen overdag en in de avonduren ook 
deelnemers aanwezig zijn. Fijn is als de deelnemers hun verhaal kwijt kunnen en dat 
je problemen die je signaleert kunt doorspelen aan de WijKring -opbouwer.

Gevraagd wordt:
Iemand die affiniteit heeft met Centrum / Benedenstad, sociaal en betrokken is en 
graag iets wil betekenen voor de deelnemers en de wijk.
1 avond in de week beschikbaar op dinsdag of donderdag.

Geboden wordt:
Gezellige avonden en contacten.
Afwisselend werk en veel zelfstandigheid.
Ondersteuning vanuit Pluryn & Bindkracht10-opbouwwerk.

Werktijden:
Werktijden zijn op donderdag- of dinsdagavond en soms een overleg overdag. 

Aannameprocedure:
Gesprek met de WijkKring-begeleider (in dienst van Pluryn). Je krijgt twee maanden 
proeftijd en er wordt een vrijwilligerscontract ingevuld.

advErtEntiEs

Wat nuil je nu weer!
Heb je iets te nuilen? Dan kun je terecht 
bij Mariken. Schrijf op wat je ergert 
of stoort (= nuilen) en stuur het naar 
Mariken: info@marikenmagazine.nl. 
Dan plaatsen wij jouw nuiltje in het 
volgende nummer. Foto’s zijn ook 
welkom. Let wel! Beledigende en 
aanstootgevende berichten worden 
geweigerd!

De redactie

Nuiltjes
Wist je dat je tegenwoordig bij de 
gemeente eigenlijk niks meer kunt doen 
zonder afspraak?
• Rijbewijs aanvragen, nee
• Rijbewijs ophalen, nee
• Paspoort aanvragen, nee
• Paspoort ophalen, nee
• Parkeervergunning aanvragen, nee
• Enzovoort

Door Mickel Moors

Lopend door de Nijmeegse 
winkelstraten krijg ik steeds meer de 
indruk niet in Nederland te zijn, ook 
niet in een plaats op 10 kilometer 
van Duitsland. Qua taal lijkt het hier 
steeds meer de Verenigde Staten van 
Amerika. Je bestelt geen ijsje, maar een 
ice cream. Cafés hebben coffee, wine 
en beer. Bij een fietsenverhuurbedrijf 
hebben ze geen openingstijden maar 
opening hours, geen zondag maar 
sunday. Enzovoort enzoverder.

Je zou denken dat het gemeentebestuur 
trots is op de eigen taal van de oudste 
stad van Nederland. Maar nee. De 
nieuwste leus is: old city, young vibe...

Door René van Berlo
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Spitst u weleens slim? 
Dan maakt u nu kans op mooie prijzen!
Sinds 3 februari loopt de actie Hoe slim spits jij vandaag? Deze is onderdeel van het 
project SLIMspitsen van de gemeente Nijmegen. Met deze leuke campagne daagt de 
gemeente alle Nijmegenaren uit om te laten zien hoe slim zij tijdens de spits reizen. 

‘Dat kan natuurlijk op allerlei manieren’, legt Rob Remie van de gemeente Nijmegen uit. 
‘Bijvoorbeeld door een foto van je autosleutels op de keukentafel te delen. Of een video waarin 
je over de Waalbrug fietst en de stilstaande auto’s passeert. Eigenlijk alles dat laat zien dat je de 
auto laat staan en op een andere manier van of naar je werk reist, keuren we goed! Om kans te 
maken op de prijzen hoef je niet perse deelnemer van SLIMspitsen te zijn. Deze actie is voor 
alle Nijmegenaren.’

SLIMme prijzen 
Deelnemers aan de actie maken kans op mooie prijzen. Deze hebben allemaal te maken met 
reizen en vervoer.  De hoofdprijs is een luchtballonvaart voor twee personen. Dat is nog 
eens een slimme manier van de spits mijden! De andere prijzen zijn 10 x 2 kaartjes voor het 
Nationaal Fietsmuseum in Nijmegen, 3 x een half jaar gratis Urbee e-bike abonnement, 4 x een 
waardebon van 100 euro voor een fietsreparatie en 5 x een waardebon van 25 euro te besteden 
in een webshop. 

U kunt ook kans maken!
Meedoen is heel simpel. Het enige dat u hoeft te doen is uw SLIMme spits foto maken, de 
foto uploaden op uw eigen social pagina (Facebook, Instagram of Twitter) en #slimspitsen 
te gebruiken. Tip: vergeet niet uw profiel op openbaar te zetten, anders wordt uw foto niet 
meegenomen in de trekking. Meer informatie over deze actie en het project SLIMspitsen is te 
vinden op nijmegen.slimspitsen.nl. De actie loopt tot en met 22 maart 2020.

Tekst: Gemeente Nijmegen

Wat door Nijmegenaren uit de Bovenstad als 
Benedenstad werd betiteld, heette onder de be-
woners van dat stadsgedeelte al eeuwenlang de 
Onderstad: het stadsdeel gelegen langs de Waal 
en aan de onderkant van de stuwwal. 

Het was het historisch hart van oud-Nijmegen, ’t 
hèrt op z’n Nimweegs. Met verhalen en anecdotes 
gaat René van Hoften stadsgids en co-auteur (Huus 
toe Lillekerd, De Waol die kruut, ’t Hert is der uut) 
met wandelaars de buurt verkennen. Startend bij 
wijkcentrum ’t Oude Weeshuis  gaat deze route 
achtereenvolgens naar de beide weeshuizen, het 
pand van smokkelaar Jan Kilsdonk, de oude Bank 
van Lening, de Nijmeegse brouwerijen van Molbier 

en de Zweedse ambassade tijdens de Vrede van 
Nijmegen. Verteld wordt ook over vroegere huisjes-
melkers, de overval op een zilversmid, oude stads-
kastelen en Romeinse opgravingen en de diverse 
voormalige kloosters in de buurt. De moderne tijd 
wordt niet vergeten met studentenleider Ton Reg-
tien op de Ganzenheuvel. De wandeling eindigt in 
de stadstuin van ‘t Oude Weeshuis waar als afslui-
ting de stadsmaquette van Frans Friedrichs wordt 
bezocht. Wanneer? Op donderdagen 12 maart en 
26 maart , 14.00 - 15.30 uur. Waar? Start bij wijkcen-
trum ’t Oude Weeshuis, Papengas nr. 8. Aanmelden 
is niet nodig.

Tekst: Rene van Hoften

Rondje Onderstad
Historische wandeling rondom de Lange Hezelstraat
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LEZINGENCYCLUS
Dinsdag 17 maart om 14.00 uur 

Thema: De Nijmeegse gierpont Zeldenrust 
Spreker:  Rene van Hoften 
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee 
E-mail: lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

Deze lezing is gewijd aan het fenomeen van 
de gierpont Zeldenrust die eeuwenlang de 
verbinding over de Waal met het noorden 
onderhield. In twee lezingen en een film gaat 
deze middag  in op de geschiedenis van de 
gierpont c.q. gierbrug (Paul Dickmann), op de 
eerste pontbaas Hendrick Heuck (film Kees 
Moerbeek, inleiding door Eric Brouwer), en op 
de sociale aspecten van de pont (René Van 
Hoften). In 1657 verscheen op de Waal een 
voor Nijmegen nieuw vaartuig: de gierbrug, 
een initiatief van hopman Hendrick Heuck. 
Kern: twee schepen onder een groot boven-
dek ‘gierden’ met de kop in de stroom aan 
een lange in de rivier verankerde kabel ‘van-
zelf’ naar vaste punten op de Waalkade en in 
Lent. Deze gierbrug was ruim twee eeuwen 
lang medebepalend voor het stadsbeeld van 
Nijmegen.

Dinsdag 21 april om 14.00 uur 

Thema: De Spiegelwaal
Spreker:  Ber Jansen, Gilde Nijmegen 
Locatie: ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 
Entree: 4 euro inclusief koffie of thee 
E-mail: lezingen@zonnebloemnijmegen.nl

De Waal en de Spiegelwaal. Beelden van de 
Waal en haar nevengeul in al haar glorie. De 
Waal is al eeuwen een zegen en gelijktijdig 
een plaag voor Nijmegen. Daarom is besloten 
de Waal een nevengeul te geven waar ze tij-
dens de hoogwaterperioden haar overtollige
water in kwijt kan. Uitleg van het hoe en waar-
om van dit waterbouwkundig megaproject.



 

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

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

 

DJ / MUZIKALE TEAMBUILDING 
EN SPECIALE FEESTEN
T 06 15 50 01 29 (Simone)
www.muziquest.nl

Stationsplein 26 | 6512 AB Nijmegen
T (024) 350 34 66
www.schoolscoolnijmegen.nl
info@schoolscoolnijmegen.nl

Ben jij de mentor 
die we zoeken?

muziquest
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In elke Mariken staat een cartoon van Tom van Vliet (12 jaar).



grunge Foto’s: gerie sandmann

fotopagina


