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Sinds 2007 ben ik als vrijwilliger betrok-
ken bij de St. Stevenstoren. Op 26 maart 
2015 werd ik door de toenmalige wethou-
der Ben van Hees officieel aangesteld als 
torenwachter van de St. Stevenstoren. 
Dan wil je je extra verdiepen in de geschie-
denis van dit icoon van de stad. Dus ben ik 
de boeken in gedoken en heb regelmatig 
het regionaal archief Nijmegen bezocht.

Waarom staat de St. Stevenskerk en toren ei-
genlijk op deze plek?
We gaan dan terug naar 1247. Graaf Otto II 
van Gelre besloot de burcht op het Valkhof 
te beschermen door een nieuwe gracht rond 
de burcht aan te leggen. Probleem was dat de 
Stefanuskerk, die daar al eeuwen stond (op 
de plek van museum Het Valkof), gesloopt 
moest worden.

Daarvoor werd toestemming gevraagd aan 
aartsbisschop Koenraad van Hoschstaden. 
In 1249 gaf deze toestemming. Wel moest er 
een nieuwe kerk voor in de plaats komen. De 
graaf en de stad Nijmegen stelden kosteloos 
een bouwterrein op de Hundisberg ter be-
schikking voor de bouw van de nieuwe kerk, 
een pastorie en de aanleg van een kerkhof.

Begin van de bouw
In 1254 begon men met de bouw van de St. 
Stevenskerk. In eerste instantie werd de kerk 
zonder toren gebouwd. De fundering en de 
muren van het voorportaal waren berekend op 
de bouw van een toren. Wijbisschop Albertus 
Magnus kwam in 1273 vanuit Keulen naar 
Nijmegen om de kerk in te wijden en op te 
dragen aan de eerste katholieke martelaar en 
heilige: Sint Stephanus. 

De geschiedenis van de St. Stevenstoren

Domkerk in 
Soest, Duitsland. 
Deze toren geeft 
een mogelijk 
beeld van de 
eerste St. Steven-
storen.

De eerste grote verandering aan het uiterlijk 
van de toren vond plaats nadat de torenspits 

op 27 november 1429 volledig tot op de to-
renhal afbrandde. De brand was veroorzaakt 
door onachtzaamheid van de torenwachters, 
waarbij een ton brandend pek ter verwarming 
van de wachters werd omgestoten, aldus een 
mededeling van de kroniekschrijver Willem 
van Berchen. De toegestroomde bevolking, 
die op het spectaculaire vuur afkwam, dronk 
hierbij zoveel bier dat daarmee de brand 
geblust had kunnen worden, dit aldus de kro-
niekschrijver. Na de brand werd de toren in 
de woorden van Willem van Berchen ‘door 
Gods bijstand en der burgeren hulp binnen 
twee jaren, met zijn klokken en alle verdere 
toebehoren, schoner dan tevoren herbouwd.’ 
De bouwmeester was Gisbert Schairt van 
Zaltbommel die vanaf 1420 al bezig was met 
de mogelijke uitbreidingen en herbouw van 
de Stevenskerk.

De eerste St. Stevenstoren werd waarschijn-
lijk tussen 1306 en 1310 voltooid. Tegelijker-
tijd met de bouw van de toren werd de pasto-
rie gebouwd en het kerkhof aangelegd. Een 
belangrijke aanwijzing daarover komt uit een 
archiefstuk uit 1310 waarin sprake is van het 
huis van pastoor Lambertus bij ‘de toren’. 

Voor het uiterlijk van de toren zijn we aan-
gewezen op de beschrijving van de Gelderse 
kroniekschrijver Willem van Berchen. Van de 
allereerste toren is niet veel bekend. Willem 
van Berchen vertelt over de bekoring van de 
toren die, zoals hij schrijft, van boven volle-
dig bedekt was met lood en prachtig versierd 
met een hoge spits. Uit de top staken vier 
torentjes omhoog. Ook waren vier stenen ro-
zetten ingemetseld. In een stadsrekening van 
1382 blijkt dat de torentjes in dat jaar hersteld 
zijn, wat de beschrijving van Willem van 
Berchen bevestigt.



5

Deze toren was geen lang leven beschoren. 
De oorlogshandelingen om Nijmegen te her-
overen op de Spanjaarden, onder aanvoering 
van Prins Maurits van Oranje, lieten de toren 
niet onbeschadigd. In 1591, toen de troe-
pen van Maurits de stad belegerden vanuit 
fort Knotsenburg te Lent, viel na eindeloze 
beschietingen de torenspits naar beneden. 
Hierbij werd ook het klokkenhuis zwaar be-
schadigd. Hiermee waren de verdedigers van 
de stad niet meer in staat om de vijandelijke 
troepenbewegingen te volgen. 

Herstelwerk
Nadat Nijmegen zich had overgegeven en 
Maurits van Oranje de stad in bezit had ge-
nomen, begon in het voorjaar van 1592 het 
herstelwerk van de torenromp. Hiervoor wer-
den onder andere de bakstenen gebruikt van 
de afgebroken kapel der Observanten. Een 
voorlopige herstelling vond plaats in 1593. 
Dit jaartal staat nog steeds op de oostkant van 
de toren vermeld. Het duurde tot 1601 voor-
dat de eerste stappen genomen werden voor 
volledig herstel van de spits. De timmerman 
Peter Gerritz uit Leiden kreeg hiertoe de op-
dracht. Zijn betaling bedroeg 5.800 guldens. 
In 1605 betaalde de rentmeester van de ge-
meente Nijmegen de laatste rekeningen, zodat 
de kosten voor ‘de sierlijke spits’ was komen 
te staan op een totaal van 9.755 guldens, 13 
stuivers en 3 oort (waarschijnlijk zijn dat 
centen).

De klok waarnaar 
verwezen werd, 
is zeer waar-
schijnlijk de grote 
Catharinaklok 
uit 1566, die met 
haar gewicht van 
3½ ton de toren-
spits angstvallig 
liet bewegen. 

Toren en kerk apart
Toen Nederland van 1795 tot 1810 bezet was 
door Frankrijk, kwam er een scheiding tus-
sen de ‘toren’ en de ‘kerk’. Alle kerktorens 
werden op 1 mei 1798 eigendom van de bur-
gerlijke gemeente. Tot op de dag van vandaag 
is er een scheiding tussen de Stevenskerk, 
eigendom van de Hervormde Kerk Neder-
land, en de St. Stevenstoren, eigendom van 
de gemeente Nijmegen.

Begin 1900 was de toren zo instabiel dat een 
verbod op het luiden van de Catharinaklok 
werd ingesteld. Een uitzondering werd ge-
maakt tijdens de feestelijke opening van de 
Waalbrug door koningin Wilhelmina in 1936, 
waarop de klok zijn zware bonzen over de 
stad liet neerdalen.

Bombardement
De laatste en tevens grootste ramp vond 
plaats op 22 februari 1944. Tijdens het bom-
bardement op Nijmegen stortte het bovenste 
gedeelte van de St. Stevenstoren in. De brok-
stukken van de toren kwamen terecht op de 
zuiderkapel van de kerk, die daarbij werd  
vernietigd. Delen van de toren vielen op de 
woningen in de Stikke Hezelstraat, die even-
eens werden vernietigd. De vijf aanwezige 
torenwachters van de Luchtbeschermings-
dienst verloren allen het leven. De lichamen 
werden later rond de toren teruggevonden 
en geïdentificeerd. De omgekomen mannen 
worden eervol herdacht met een plaquette in 
de torenhal. 

Snel na de vernietiging maakte architect A.W. 
Jansz uit Voorburg een tekening voor her-
bouw. Een kopie hangt in de torenhal. Direct 
na de oorlog startte het overleg voor herbouw 
van de toren. De herbouw vond plaats tussen 
1948 en 1953. Aan de oostkant van de toren 
zie je nog het jaartal 1951 terug: het bereiken 
van het hoogste punt op 8 november 1951. 
Voordat men aan de herbouw kon begin-
nen wijdde de gemeenteraad enkele pittige 
vergaderingen aan de inwendige constructie 
van de toren. Na felle debatten tussen alle 
betrokken partijen werd op 19 mei 1948 be-
sloten de constructie met betonnen pijlers op 
te bouwen. Dit was mede ingegeven door het 
ontbreken van voldoende en kwalitatief goed 
constructiehout.
De nieuwe toren is bijna 3 meter hoger ge-
worden dan de vooroorlogse toren. De totale 
kosten van voor de herbouw bedroegen 
876.608,35 gulden. Dit was ruim boven de 
eerdere begroting van 300.000 gulden, opge-
maakt in 1946.
Met trots spreken Nijmegenaren nu weer over 
hun St. Stevenstoren: ‘Al mot ik krupe…’

Bronnen: • De Nijmeegse St. Steven door Dr. 
J.A.B.M. de Jong. • De Stephenskerk door 
H.D.J. van Schevichaven. • De Stevenstoren 
te Nijmegen door Albert Lemmens. • 750 jaar 
spiegel van Nijmegen De Stevenskerk. 
• Wikipedia.

Tekst en foto klok: Peter Kuipers
Grote foto: Karina Ronde-Teunissen
Zwart-witfoto’s: Regionaal Archief Nijmegen

In de daaropvolgende eeuwen werden vele 
reparaties en herstelwerkzaamheden aan en in 
de toren uitgevoerd. 

Verontrustende berichten over de instabiliteit 
en bouwvalligheid van de torenspits kwamen 
vanaf 1634 bij het stadsbestuur binnen. Op 9 
april 1634 werd aangegeven: ‘Van tyt tot tyt 
meer und meer compt te beven ende te schud-
den, zoo wanneer die grote klocke geluyt 
wordet.’

Blikseminslag
De tweede ramp voltrok zich op 14 februari 
1566. Tijdens een heftig onweer werd de to-
ren getroffen door een blikseminslag. Nu was 
alleen de kap met het houtwerk afgebrand. 
De Nijmeegse stadstimmerman Jan van Lyn-
den kreeg de opdracht voor het herstel van de 
toren. Jan van Lynden maakte een ontwerp 
naar voorbeeld van de laatgotische bekroning 
van de toren van de Oude Kerk te Amsterdam 
uit 1565.



6

MEI 2020

Sinds september vorig jaar geniet ik twee 
keer per week van yoga bij Bhalu. Ik voel 
me er goed bij. De uitdagende bewegingen 
houden mijn lichaam krachtig en soepel 
en de geuren van olie en wierook ontspan-
nen mij. Door de zachte muziek en de naar 
binnen gerichte focus verdwijnen gedach-
ten en geniet ik van het nu en van het zijn. 
Een halfjaar terug stond ik nog te zwoegen 
achter een fitnessapparaat in de sport-
school. Ook goed en gezond,  maar minder 
passend en ontspannend. Het werken aan 
de flexibiliteit en kracht van je lijf en de 
ontspannende meditatie zijn een gouden 
combinatie. 

Om praktische redenen kwam ik bij Bhalu 
in de Bloemerstraat terecht. Het is bij mij 
om de hoek en laagdrempelig. Want naast 
het geven van Yogalessen is het tevens een 
huiskamer, zoals ze zelf zeggen, waar je kunt 
samenzijn om allerlei redenen. Maar je kunt er 
ook heerlijk tot rust komen in je eentje. Food, 
drinks, yoga en nog veel meer. Tijdens mijn 
dagelijkse rondje met de hond was de zaak 

me al opgevallen. De passie en liefde stralen 
er vanaf. Mooie, voornamelijk natuurlijke ma-
terialen en veel groen. Zelfs de pilaren binnen 
zijn met echt mos bekleed. In het midden van 
de zaak ‘ groeit’ een heuse boom door een 
tafel en alles heen. Dat Bhalu vegan is merkte 
ik pas later. Dit maakte me wel nieuwsgierig. 
Zelf ben ik een vleeseter. Ik ben omringd 
door macho’s die denken dat vlees hen sterk 
en mannelijk maakt. Mijn pogingen om hen 
te overtuigen dat minder of geen vlees eten 
gezonder en beter is stranden nog steeds.

Puur en aantrekkelijk
Het aanbod van food en drinks is er niet 
minder om bij Bhalu. Van vers geperst gem-
bersap voor een after-yoga gembershotje 
of een overheerlijke  carotcake gemaakt van 
100 procent plantaardige ingrediënten. Het 
aanbod is puur en aantrekkelijk. Zo ook hun 
vleesvervangende producten als de Beyond 
meatburger. Na iedere les krijg je een muntje 
voor een gratis versnapering. Een Chaithee of 
gembershotje is welkom na zo’n yogales. Er 
komt namelijk veel smeltwater (zo wordt het 

zweet ook wel genoemd) vrij als gevolg van 
vastzittende spanningen in lichaam en geest. 

Persoonlijke missie
Bhalu wordt met veel passie gerund door 
Christiaan Roest, 29 jaar. Zijn persoonlijke 
missie is om mensen bewust te maken van 
hun geestelijke  en lichamelijke gezond-
heid en de vergankelijkheid van de aarde. 
Overigens zonder hierin heel dogmatisch of 
fanatiek te worden. Iedereen is welkom bij 
Bhalu. Of je nu veganist bent of niet, maar hij 
zet je wel aan het denken. Jezelf zijn is het 
allerbelangrijkste. Daar kwam hij een paar 
jaar  geleden ook achter. Na het in sneltrein-
vaart doorlopen van de hogere hotelschool 
heeft hij diverse marketingbanen gehad. Zijn 
prestatiedrang en ambitie waren (te) groot. 
Hij raakte burn-out en zijn leven veranderde 
compleet. Hij koos ervoor om tijd en ruimte 
voor zichzelf te nemen en de stilte in de na-
tuur op te zoeken. Hij kwam ook in aanraking 
met meditatie en yoga. Dit heeft hem veel 
gebracht. Hij ontdekte dat yoga en meditatie 
voor veel mensen nog onbekend terrein zijn. 

Inspirerende jongeren
Christiaan Roest van Bhalu

‘GROEI MAAR LEKKER!’ 

Zithoek van Bhalu Yogaruimte
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Uit het idee dat hij voor zichzelf wilde begin-
nen en met zijn horeca-achtergrond werd het 
idee voor Bhalu geboren. 

Getroffen
Persoonlijk kan ik erg genieten van jonge 
mensen die hun hart volgen en wilde ik het 
verhaal van Christiaan en Bhalu graag vertel-
len. Maar ook Bhalu is getroffen  door het 
coronavirus. Sinds  15 maart heeft Christiaan 
zijn deuren moeten sluiten. Ik was benieuwd 
hoe het met hem ging. We spreken af, met 
de richtlijnen van het RIVM in ons achter-
hoofd, voor een interview bij Bhalu. Ondanks 
het mooie terrasweer van deze dag staan 
de stoelen in de zaak opgestapeld, staan 
alle plantjes verzameld op een tafel voor het 
raam in het zonlicht en verraadt een huis-
houdtrap dat er geklust wordt. De zondag 
voor het noodgedwongen sluiten van zijn 
deuren genoot hij nog van een saunabezoek. 
Toen hij zijn mobiel uit zijn locker haalde, las 
hij het nieuws over de gedwongen sluiting. 
Alhoewel niet helemaal onverwachts was dat 
toch even slikken en verdrietig. In ieder geval 
was de boodschap helder en goed voor het 
maatschappelijke welzijn. De eerste twee 
dagen is er een aantal flessen wijn ingegaan 
om het eerste verdriet te verwerken. 

Genieten van het nu
Maar Christiaan blijft nooit lang bij de pak-
ken neerzitten. Zo is hij niet gebakken. Na 
de eerste paar dagen heeft hij qualitytime  
voor zichzelf genomen en is hij bewust naar 
binnen gekeerd, naar het nu, als tegenwicht 

voor de malende en negatieve gedachten. 
Volgens Christiaan krijgt het verdriet op die 
manier een bewuste plek. Als je de ratio stil 
krijgt, ga je veel meer voelen, is alles meer be-
hapbaar en zie je weer perspectief. Van daaruit 
kun je weer zachtheid creëren en ontstaat er 
blijdschap vanuit je hart. ‘Uiteindelijk is dit alles 
maar fysiek’, zegt hij rondkijkend in zijn eigen 
zaak. ‘Als dit allemaal kapot zou gaan ben ik er 
zelf nog.’ Al een paar keer eerder heeft hij voor 
hete vuren gestaan. Zijn lijfspreuk is inmiddels: 
in het donker besef ik dat ik leef en meer heb 
ik niet nodig om het licht te zien. Meer naar 
binnen keren betekent ook goed voor jezelf 
zorgen. Dingen doen waar je je fijn bij voelt, 
genieten van het nu. Voor Christaan is dat sla-
pen, douchen, goed eten, chillen met vrienden 
en dansen. 

Nieuwe energie
We zijn inmiddels twee weken verder met de 
intelligente lockdown en ik vraag me af hoe hij 
hier concreet mee omgaat. Met zijn compag-
non, die zelf gevloerd is door het virus, heeft 
hij afgesproken de kosten te minimaliseren, de 
regelingen van de overheid aan te spreken en 
er te zijn voor zijn collega’s. Dat vindt hij nu 
het belangrijkst. Vanuit de verbinding met zijn 
collega’s ontstaat weer nieuwe energie en ont-
staan nieuwe initiatieven. Zo organiseert Bhalu 
op dit moment gratis online-coachingbijeen-
komsten onder het thema insight out. Als je 
niet naar buiten kunt, kun je altijd nog naar 
binnen is het motto. Via een online-tool ont-
dek je samen wat er de afgelopen tijd in ons is 
gebeurd en welke uitdagingen en kwaliteiten 

Christiaan Roest 

hierdoor naar boven komen. Stap voor stap 
worden er ook onlineyoga- en meditatieles-
sen aangeboden. Ook hier geldt voor Christi-
aan geen paniekvoetbal. Geen overhaaste 
beslissingen of impulsieve acties. De kwaliteit 
van het aanbod moet goed,  duurzaam en 
levensvatbaar zijn. Ook vindt hij het belangrijk 
dat zijn team achter de besluiten en acties 
staat. Alleen zo kun je de kwaliteit blijvend 
garanderen.

Andere bewustwording
Op dit moment is er veel aan de hand. 
Coronacrisis, klimaat, eenzaamheid, stress. 
Bewustwording van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid en duurzaamheid zijn dus van 
nu. Christiaan voelt heel bewust dat dit is wat 
hij nu moet doen. Vanuit de verbinding met 
anderen bewustwording en persoonlijke groei 
creëren. En dat begint allemaal met de juiste 
verbinding met jezelf te maken. Dit thema 
wordt nog eens onderstreept door een mooie 
foto op Instagram, waarin hij gekscherend een 
plant in zijn zaak toespreekt met de woorden: 
‘Groei maar lekker!’ 

Een van de spreuken die soms tijdens een yo-
gales worden uitgesproken is blijven hangen 
en zeer van toepassing op deze tijd, waarin 
reizen niet meer mag en we meer op onszelf 
zijn aangewezen. 
Het ware avontuur zit niet in het ontdekken 
van nieuwe landschappen maar in het kijken  
met andere ogen. 

Tekst: Manja van der Kraan     Foto’s: collectie Bhalu



Kronenburgerpark

Op de Kronenburgersingel, het Joris Ivensplein en de Parkweg - de 
wegen die het Kronenburgerpark omsluiten - is er nauwelijks verkeer. 
Het is stil in het park. Op de weides zijn, zelfs met het prachtige 
lenteweer, weinig mensen te zien. Op het tussen twee bomen 
gespannen lint bewaart de evenwichtskunstenaar geluidloos zijn 
evenwicht. 

Ook hier laat het coronavirus zich zien. En dan voornamelijk door wat 
we níet zien en níet horen.
Wat we wel ervaren is de natuur. Het groen in het park is 
geëxplodeerd. 
Door afwezigheid van veel bezoekers blijft het park schoon. Het 
water in de vijvers is helderder dan ooit, omdat de eenden nauwelijks 
gevoerd worden. 

Het is stil in het park
Vooral de vogelgeluiden zijn spectaculair nu. De specht doet 
ongelooflijk zijn best en het roodborstje wordt steeds brutaler.
In de dierenweide en de volière gaat het dierenleven gewoon door.
De pauw pronkt met zijn enorme staart. De hoogzwangere schaapjes 
gaan binnenkort bevallen. Er zullen lammetjes te bewonderen zijn.
Ook in de volière worden nestjes gebouwd en zullen jonge vogeltjes uit 
het ei komen.
De dierenverzorgers hebben ook een soort ‘vitaal’ beroep. Ze werken 
gewoon door.  Zij verdienen alle lof.
Op 11 juli is de jaarlijkse open dag gepland. U bent weer van harte 
welkom in de dierenweide. Hopelijk kan dat doorgang vinden.
Voorlopig is het stil in het park.

Tekst: Joke van Onna     Foto: Valentijn Te Plate 
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De Kronenburgse pauw
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Mariken wil deze keer aandacht vragen voor de 
noodkreet van twee kunstenaars, Mariet Hor-
stink en Jan van IJzendoorn, die zich sinds jaar 
en dag inzetten om het Valkhofpark en het Hun-
nerpark voor een onomkeerbare teloorgang te 
behoeden. Zij pleiten ervoor om per direct te 
stoppen met alle evenementen in deze twee 
parken. Er zijn daarvoor andere ruimten be-
schikbaar: aan het Waalfront, bij de Vasim, de 
Nyma, ónder en óp de Oversteek, in Lent en el-
ders. 

Volgens Mariet en Jan wordt het tijd dat Nijmegen 
wakker wordt en haar taken serieus neemt, zoals 
de zorgplicht en het beschermen en bewaren van 
ons Europees Erfgoed voor komende generaties. 
Wij hebben het slechts te leen. Wanneer deze par-
ken en oudheden  goed en in stijl worden gecon-
serveerd, zal het via cultuurtoerisme een bron van 
inkomsten voor de stad zijn. Nijmegen krijgt haar 
plek terug in de gids Lonely Planet. Het Buro Blue-
yard (kunstonderzoek) en de Radboud Universiteit 
wijzen erop dat het tijd wordt dat Nijmegen ein-
delijk de grote waarde van de rijkdommen van het 
erfgoed gaat zien. 

Bezorgd
De kunstenaars zijn zeer bezorgd over de ernstige 
vernielingen in het Valkhofpark en Hunnerpark, aan-
gericht vanaf Pasen tot en met de Vierdaagsefeesten 
in juli. De stenen gebouwen en muren, de bodem en 
de bomen en het uitzicht behoren tot Rijks Cultureel 
Erfgoed en zijn zelfs van Europees belang. De parken 
hebben een Unesco-nominatie. In 2021 wordt hier 
een definitief besluit over genomen. Er moet nog heel 
wat gebeuren om aan de eisen te voldoen.

Vastgelegd
Gedurende meer dan een jaar hebben beide kunste-
naars nauwgezet alles op foto’s vastgelegd. Duidelijk 
is dat deze kwetsbare parken zulke massale fees-
ten niet langer kunnen verdragen. Een voorbeeld: 
zware vrachtwagens slepen de parken vol met zware 
zeecontainers, tractoren, bestelbusjes, dixi’s, podia et 
cetera.
Tijdens de festiviteiten worden de oudheidkundige 
stenen monumenten als pispaal gebruikt. De dixi’s 
worden ter plekke geleegd en gereinigd. De bomen 
worden ernstig beschadigd aan stam en wortels. Door 
de zware belasting van door duizenden mensen aan-
gestampte grond krijgt het groen te weinig zuurstof. 

In het Hunnerpark zijn op meer dan vier plaatsen 
verzakkingen van de bodem waar te nemen.  

Zandbak
In de beide parken trekt de grasmat wel wat bij ge-
durende de wintermaanden, maar van 1 mei tot eind 
oktober is het een zandbak. Je kunt niet lekker in 
het gras zitten, niet op je blote voetjes rennen of op 
de knietjes zitten, omdat er veel glasscherven in het 
gras liggen. Al het gras wordt vernield en de bodem 
wordt een stofbak. Door het coronavirus zijn dit jaar 
de festivals opgeschort tot na 1 juni. De Vierdaagse 
gaat dit jaar niet door, dus voor nu kunnen de par-
ken opgelucht ademhalen. Maar eens start het weer 
en vangt de cyclus aan van festivals, frezen en zaaien.

Heilige plekken
Jaar in jaar uit wordt volledig voorbijgegaan aan 
deze belangrijke parken. Ze zijn rond 1800 aange-
legd door de heer Zocher, een fameus parkarchitect. 
De parken vormen een oase direct naast de binnen-
stad. Ze zijn van groot belang bij hittestress. Deze 
Zocherparken zijn bedoeld als groene long, ter be-
schouwing en beleving van natuur, oudheid en uit-
zicht. De twee parken behoren tot de heilige plekken 
in de wereld. Op plekken als deze zijn altijd tempels 
gebouwd en overledenen begraven. Die historie 
gaat veel verder terug dan de Romeinse tijd.

Zwaar vervuild
Tegenwoordig is de bodem zwaar vervuild met glas, 
plastic, ijzer en ander afval. Dit neemt ieder jaar 
meer toe. De frees maalt een deel aan stukjes, maar 
overal ligt scherp glas. En dan stinkt de bodem als 
een vuilnisbelt. Beide zaken zijn een gevaar voor de 
volksgezondheid. In Amsterdam zijn de mensen al 
vijf jaar bezig het ene park na het andere vrij te hou-
den van evenementen. De parken zijn voor de be-
woners. Men wil niet dat de feestgangers van elders 
hun parken kapot maken.

Erfgoed
De parken zijn Rijks Cultureel Erfgoed en omlijsten 
de belangrijkste oudheden van Nederland en Eu-
ropa. Aan deze parken en oudheden ontleent Nij-
megen de status van oudste stad van Nederland. 
Behoud en conservering van dit gebied is van grote 
importantie, van Europees en van landsbelang.
Recent zijn uitgekomen de Gebiedsvisie Valkhof-
kwartier en een rapport van Blueyard, Staat van Cul-
tuur in Nijmegen. De bijzondere culturele waarde 
van deze oude gebieden wordt daarin benoemd 
en bevestigd. Tegenstrijdig is dat de gemeente de 
gebiedsvisie ziet als een beleidsstuk, zich daarachter 
verschuilt, maar toch het Valkhofpark en het Hunner-
park wil blijven gebruiken als evenementenlocaties.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Mariet Horstink

‘Stop met evenementen in 
Valkhofpark en Hunnerpark’

Beschadigingen op de bodem

lachgasafval en glassplintersBeschadigingen aan een boom
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De omgeving van het station verandert de 
komende jaren flink. Niet alleen komen er 
nieuwe woningen, hotels, winkels en ho-
reca, ook de (fiets)wegen en het spoor zelf 
krijgen een make-over. 
 
Een belangrijke motor hierachter is het Pro-
gramma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), 
dat ProRail realiseert in opdracht van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier-
bij wordt op de zes drukste trajecten in Neder-
land meer ruimte gemaakt op het spoor. Door 
de aanpassingen kunnen er zes intercity’s en 
zes sprinters per uur gaan rijden en neemt de 
betrouwbaarheid toe. Station Nijmegen ligt op 
de lijn Schiphol–Utrecht–Arnhem/Nijmegen. 
Om de spoorcapaciteit te vergroten moet het 
station worden aangepast. Er komt een derde 
perron. De capaciteit van de perrontunnel, 
(rol-)trappen en liften wordt vergroot, zodat 

Nijmegen meer reizigers kan verwerken. De 
perrontunnel in het station wordt doorgetrok-
ken naar de westzijde. Hierdoor komt straks 
aan de westzijde een ingang naar het station. 
Als de nieuwe ingang klaar is, vervalt de in-
gang in de Tunnelweg.

Entree West
De westelijke ingang van het station krijgt een 
herkenbare en zichtbare entree. Hier komt 
ook een beheerde fietsenstalling met zo’n 
drieduizend plaatsen. De stalling zal makkelijk 
te bereiken zijn vanaf de snelfietsroute tussen 
Waalfront en Graafseweg. Voor het wegbren-
gen en ophalen van passagiers komt er een 
kiss & ride-plaats. De gemeente Nijmegen en 
de provincie Gelderland hebben geld gereser-
veerd voor het doortrekken van de perrontun-
nel en de ontwikkeling van alle bijbehorende 
voorzieningen. 

Station Nijmegen in ontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Ook de directe omgeving aan de westkant 
van het station gaat veranderen. Het voorma-
lige UWV-gebouw wordt gesloopt. Dit terrein 
wordt samen met het gemeentelijke terrein 
aan de Fresiastraat ontwikkeld. Anders dan 
nu het geval is, komt het hoge deel van het 
gebouw dicht bij het station te liggen. Richting 
de Koninginnelaan wordt de bebouwing la-
ger, zodat het beter aansluit bij de bestaande 
laagbouwwoningen. Als invulling voor het 
gebouw wordt gedacht aan woningen, kan-
toorruimte en een hotel-congrescentrum. 

Verkeer
De gemeente wil een snelfietsroute realiseren 
tussen het Waalfront en de Graafseweg. Van-
wege sociale veiligheid, de verkeerskundige 
inpassing en de kosten lijkt een fietsroute via 
de Krayenhofflaan–Koninginnelaan de beste 

Centrum station met verdiepte fietsroute
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William Nijland

C-19
Coronavirus. Ik ga het er maar niet over 
hebben.
Of toch een beetje. Stadsdeel Centrum, 
wat een fijn gebied om in te werken. 
Ook als iedereen wordt gevraagd thuis 
te blijven, dan nog is er van alles te 
doen.
De buurvrouw helpen of de boodschap-
pen voor je oma doen. Als student op-
gehokt zitten en dan het park inlopen. 
Samen, maar wel op afstand. De onder-
nemers die de schouders er onder zet-
ten. Er wordt geklust en geschilderd.
Vierdaagse of de feesten. Nu ik dit 
schrijf, weet ik niet of dat door kan gaan. 
Hoe dan ook zal onze binnenstad weer 
gaan opbloeien. Als we vooral samen 
blijven werken, net zoals we samen so-
lidair waren met de mensen werkzaam 
in de gezondheidszorg en de C-19-pa-
tiënten.
Blijf Nijmegen trouw, ga niet op vakan-
tie, geef uw geld uit aan de Waalkade, 
trouw hier, vier uw jubileum, geniet op 
het terras, koop hier uw kleding, bestel 
een keuken, bezoek de film en het the-
ater.
Wat ik wel gemerkt heb de afgelopen 
periode is dat door de anderhalve meter 
afstand er minder te bedelen viel, er dus 
minder contant geld beschikbaar was. 
Dat dit minder drugsdeals tot gevolg 
had en dat mensen vaker en beter be-
schikbaar waren voor de medewerkers 
in de verslavingszorg. Zeg ik nu ‘dat u 
een bedelaar niets moet geven?’ Nee 
dat niet, maar uw geld op een andere 
manier besteden aangaande dit thema, 
zorgt er in beginsel niet voor dat men 
het slechter heeft of krijgt.
In tegendeel wil ik eigenlijk zeggen.

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

optie. Deze straten zouden dan fietsstraat 
kunnen worden (auto te gast). De ontwikke-
ling van de westkant van het station betekent 
ook iets voor de toegangsroute. Daarom 
onderzoekt de gemeente hoe de vijfsprong 
en de Tunnelweg het beste kunnen worden 
aangepast. De uitwerking van de plannen ge-
beurt in overleg met omwonenden en andere 
belanghebbenden. De verwachting is dat de 
werkzaamheden plaatsvinden in de periode 
2022-2026.

Ontwikkeling centrumzijde
Niet alleen voor de westkant zijn er plan-
nen. Samen met NS, ProRail en de provincie 
Gelderland onderzoekt de gemeente hoe de 
oostkant kan worden verbeterd. Ideeën hier-
voor zijn:

Het samenvoegen van de fietsflat en de be-
waakte fietsenstalling onder het Stationsplein 
tot één grote, ondergrondse, beheerde stal-
ling met zo’n zevenduizend plaatsen. Als de 
fietsen ondergronds gestald worden, ontstaat 
op de plek van de fietsflat een plein met bij-
voorbeeld horeca-terrassen en meer groen. 

Om voetgangers en fietsers zoveel mogelijk 
van elkaar te scheiden wil de gemeente de 
fietsroute verdiept aanleggen. Vanaf de Snel-
binder kun je dan, zonder te klimmen, zo de 
fietsenstalling onder het Stationsplein inrijden.
Er moeten duidelijke oversteekmogelijkheden 
met de busbaan komen voor voetgangers, 
in het verlengde van de bruggetjes over het 
fietspad. Zo worden ook de twee looprou-
tes naar het centrum (via de Van Schaeck 

Mathonsingel en via de Burgemeester Hus-
tinxstraat) logischer. 

Om de verwachte groei van het aantal bus-
reizigers op te vangen moet het busstation 
worden uitgebreid. Door de Heyendaalshuttle 
(lijn 10) te verplaatsen naar de zuidkant van 
het station rijden er 12 procent minder bussen 
voor het station langs. Ook moet er voor de 
busreizigers een comfortabeler wachtruimte 
komen. 

Door de stationshal te vernieuwen krijgt het 
station een uitstraling die past bij deze be-
langrijke toegang tot de stad. De historische 
elementen van het station moeten wel behou-
den blijven. 

Anders dan voor de westkant is er voor de 
oostkant nog geen geld gereserveerd. De 
komende tijd gaan de gemeente en de an-
dere partijen op zoek naar financiering. In de 
woondeal die de gemeente met het Rijk heeft 
gesloten, is de stationsomgeving een belang-
rijke plek om nieuwe woningen te bouwen en 
voorzieningen neer te zetten. Op de lange 
termijn zullen bijvoorbeeld ook het politie-
bureau en het belastingkantoor een nieuwe 
bestemming krijgen. In de tussentijd wordt 
op de plek van het gesloopte Metterswane 
nieuwbouw gerealiseerd. In dit gebouw is plek 
voor appartementen, hotelkamers en kantoor-
ruimte. Op de begane grond zijn horeca en 
een supermarkt gepland.

Tekst: Freya Stob, gemeente Nijmegen    
Illustraties: gemeente Nijmegen

Westzijde station met Tunnelweg



Dit artikel is een verslag van een 
drietal telefonische gesprekken. 
Mijn gesprekspartners waren 
respectievelijk gezondheidsma-
kelaar van de GGD Gelderland-
Zuid Nicolette Broekhuisen, 
opbouwwerker bij Bindkracht10 
Maarten Bevers, en Jörgen ten 
Berge, huisarts bij de huisartsen-
praktijk ’t Weeshuis. De gesprek-
ken zijn vier weken geleden 
gehouden. Normaal gesproken 
is dat geen probleem. Maar nu is 
dat anders.
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LEVEN IN DE TIJD VAN CORONA
Leven in tijd van onzekerheid
‘Over het virus Covid-19 krijgen we iedere dag meer 
kennis, maar die kennis weerspreekt zich wel eens. 
Dan wordt het lastig definitieve conclusies te trek-
ken.’ Aan het woord is Nicolette Broekhuisen. ‘Bij-
voorbeeld, hebben mensen die corona gehad heb-
ben, ook resistentie tegen dit virus opgebouwd? Ga 
je mensen die het virus gehad hebben scheiden van 
de mensen die (nog) niet besmet zijn? De GGD volgt 
in deze zaken de richtlijnen van het RIVM. We krij-
gen steeds meer inzichten, dus kunnen steeds beter 
schakelen.’ En iedere dag verandert het. De onzeker-
heid blijft.
Intussen proberen we binnen de muren van het hui-
selijke er het beste van te maken. Nicolette: ‘Ik doe 
alles vanuit huis en heb geen fysieke afspraken. Ik 
kan wel opgeroepen worden voor de GGD-telefoon-
dienst. Er komen vooral vragen omtrent het testen 
op corona, en omdat ik geen verpleegkundige ach-
tergrond heb, word ik hier niet voor ingezet.’ Nico-
lette is gezondheidsmakelaar en een verbinder tus-
sen maatschappelijke organisaties zoals gemeenten, 
de huisartsenpraktijken, maatschappelijk werk, scho-
len, wijkverpleging en dergelijke.

Ook Maarten Bevers werkt gedurende de eerste 
weken van de epidemie vanuit thuis. Wat doe je nu 
je verstoken bent van het directe contact met jouw 
cliënten? ‘Als opbouwwerker ben je altijd tussen de 
mensen in de wijk. De vertaalslag naar het thuiswer-
ken is in ons werk moeilijk te maken. Daarom heb 
ik geen duidelijk beeld hoe het in het Centrum er 

aan toegaat.’ Wel werd snel aandacht gegeven aan 
de bewoners van De Binder, het voormalig belas-
tingkantoor. ‘Die leven met velen dicht op elkaar. 
Hoe houd je in zo’n woongemeenschap voldoende 
afstand tot elkaar? Hoe zorg je voor voldoende hygi-
ene bij het gemeenschappelijk gebruik van keuken, 
douche en toilet? En in de kleine appartementen zie 
je de muren op je afkomen.’

Zeker in het begin kwamen er weinig hulpvragen uit 
het Centrum. Maarten: ‘Het Stip is het verzamelpunt 
van informatie over de wijk, maar er kwamen geen 
directe hulpvragen uit het Centrum. Ik denk dat veel 
mensen de weg niet wisten, of meteen naar de huis-
artsenpraktijk belden. Wel werd er vanaf het begin 
veel hulp aangeboden.’

‘Veel mensen komen met vragen over luchtweg-
klachten’, zegt huisarts Jörgen ten Berge. ‘Maar ook 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Mensen die al-
leen wonen of mensen met een psychische of licha-
melijke beperking. En die gevoelens van kwetsbaar-
heid worden vaak gevoed door de berichtgeving 
uit de media die elkaar tegenspreken. Die berichten 
verschillen soms ook van mijn eigen ervaringen als 
huisarts.’

De voorlichting over corona is voor de huisartsen-
praktijk erg intensief en uitgebreid. ‘We nemen de 
tijd om goed te luisteren naar de vragen en proberen 
voldoende antwoord te geven op de onzekerheden 
van onze patiënten. Maar zolang er geen medica-

tie is, geen vaccin tegen corona, blijven we afhan-
kelijk van de intensieve zorg in ziekenhuizen en ic’s 
met haar dialyseapparaten en longmachines om de 
slachtoffers door die zware tijd heen te leiden.’
Ook thuis is het intensief. ‘We hebben met de kinde-
ren afgesproken dat ze wel met hun vrienden kunnen 
afspreken, maar dan nooit meer dan met z’n drieën, 
met behoud van de anderhalve meter afstand en niet 
als er eentje verkouden is. En dat is soms lastig om-
dat vooral de jongste deze periode ziet als een lange 
vakantie. Die wil dan spelen en valt dan de oudste 
lastig die net bezig is met zijn huiswerk.’

Leven met elkaar
Nicolette ziet heel veel mooie dingen ontstaan. 
‘Mensen die elkaar helpen, de woningstichting die 
iedereen persoonlijk heeft laten weten er voor hen 
te zijn, Club Goud die al bij diverse bejaardencen-
tra balkonconcerten heeft gehouden e.d. En het is te 
hopen dat deze mooie initiatieven ook na deze crisis 
zullen blijven.’
Nicolette vraagt zich twee dingen af. ‘Wij leven in 
een op het individu ingestelde samenleving. Hoe 
goed zijn wij in staat om als het er echt toe doet dat 
andere stukje in onszelf aan te spreken? Dat samen-
gevoel. Hoe flexibel zijn wij om ons te richten op de 
behoeften van de ander in plaats op die van jezelf? 
Maar, en dat is punt twee, als deze crisis lang gaat 
duren, hoe lang zijn wij in staat deze andere kant 
van onszelf te blijven laten zien?’ Nicolette geeft het 
voorbeeld van een muzikant. ‘Die kan nu wel een 
aantal keren met z’n gitaar bij een bejaardenhuis 

Hezelstraat
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gaan staan, maar doet hij dat over een half jaar nog? 
Ik hoop dat wij van deze crisis iets leren en wil graag 
meehelpen aan het bouwen van iets dat duurzaam 
sociaal is. Ik denk dat ik ook vanuit mijn functie als 
gezondheidsmakelaar daar iets aan kan bijdragen. 
Samenredzaamheid moet meer body krijgen, zonder 
dat het meteen in starre structuren en formele in-
stanties vastgelegd wordt.’ Nicolette wil zich graag 
inzetten om die burgerkracht die mensen nu laten 
zien, ook voor de toekomst te verduurzamen.

De taak van opbouwwerker Maarten is nu de men-
sen die op dit moment actief zijn voor hun medebur-
gers niet kwijt te raken. Maarten: ‘De sociale cohesie 
die er op dit moment is ontstaan, moeten we niet 
verloren laten gaan. Tijdens de vluchtelingencrisis 
een aantal jaren geleden kwamen er veel burgerini-
tiatieven van de grond. Maar toen die crisis voorbij 
was, zijn we die mensen uit het oog verloren. Dat 
moeten we nu niet doen. Wij kunnen ze later nodig 
hebben.’ En over het gebruik van de nieuwe media 
zoals Twitter, Facebook en Instagram zegt Maarten: 
‘Het opbouwwerk van de toekomst zal er anders 
uitzien. Het is moeilijk om de werkzaamheden eerst 
offline ineens online te maken. Maar sommige van 
mijn collega’s doen het heel leuk, geven opdrachten 
via apps aan hun cliënten. Ik zie een hoop kansen.’ 
Maarten merkt op dat hij in veel podcasts van jon-
geren ‘de geest van de tijd’ voorbij ziet komen. ‘Veel 
jongeren in Centrum hebben last van vereenzaming. 
Als je jong bent duurt een dag, een week veel langer, 
dus het isolement komt heftiger naar binnen.’ Maar, 
concludeert Maarten, de Jongeren Stip erkent dit 
probleem en probeert met allerlei online activiteiten 
en acties deze jongeren te helpen. 

‘Ondanks de sociale media zie ik aan mijn eigen kin-

deren dat zij hun vrienden en vriendinnen missen,.’ 
zegt Jörgen. Hijzelf vind het ook vermoeiend om 
steeds telefonisch in contact te zijn met zijn patiën-
ten. ‘Het contact is anders dan lijfelijk op de praktijk. 
Als dokter maak ik me zorgen. Wat komt er nog op 
ons af?’
Het isolement van mensen werkt op vele vlakken 
door. Behalve de gezondheidsproblemen zal het ze-
ker invloed hebben op de economie en dus op de 
werkgelegenheid, dat op haar beurt weer een aan-
slag is op de mentale weerbaarheid. Jörgen maakt 
zich ook zorgen bij het begeleiden van patiënten bij 
het laatste levenseinde. ‘Je wil er toch bij zijn als fa-
milielid. Kan dat dan nog?’ Samen met de bij de huis-
artsenpraktijk aangesloten apotheek blijft hij ervoor 
waken dat er voldoende medicijnen zijn. ‘We hoeven 
ons voorlopig niet ongerust te maken.’ verzekert hij. 
Ook heeft de voldoende beschikbaarheid van per-
soonlijke beschermingsmiddelen voor mensen in de 
thuiszorg zijn volledige aandacht.
‘Deze situatie brengt mensen in beweging.’ conclu-
deert Jörgen. ‘We hebben oog voor de andere, de 
kwetsbaren. Ik hoop dat de mensen dat sociale ge-
voel onthouden en dat ze die voorzetten in de eco-
nomische crisis die de corona-crisis zal veroorzaken. 
Want dan zal er weer een beroep gedaan moeten 
worden op onze onderlinge solidariteit.’

Epiloog
Nu is het dus vier weken geleden dat ik dit artikel 
als kopij voor de volgende, dus deze Mariken bij de 
redactie heb aangeleverd. Er zal in die tijd veel zijn 
veranderd. Toen ik dit schreef, verminderde het aan-
tal patiënten op de ic’s al en overleden er minder 
mensen dan een paar dagen eerder. Nederland be-
gon al een beetje opgelucht adem te halen en de 
politici begonnen plannen te ontwikkelen om de in-
telligente lockdown gefaseerd af te bouwen. Maar 
het dodental als gevolg van corona bleef stijgen in 
landen als Engeland en de Verenigde Staten. En ook 
China registreerde weer meer besmettingen. Ik ben 
benieuwd in wat voor een tijd ik leef als ik dit artikel 
lees, gedrukt in de Mariken, editie 2 van 2020.

Tekst: Jack Fila     Foto’s: Nicolette Broekhuisen, 
Maarten Bevers en Jack Fila 
Foto van Jörgen ten Berge uit Mariken, november 2017

Tot slot

Vanuit GGD Gelderland-Zuid ontwikkelen gezond-
heidsmakelaars in samenwerking met afdeling Com-
municatie op dit moment de publiekscampagne 
‘#blijfpositiefgezond’. In deze campagne worden po-
sitieve gezondheidstips en quotes gedeeld met de 
inwoners (en ook professionals) van Gelderland-Zuid. 
Aandacht wordt gevraagd voor zaken als: goed zor-
gen voor jezelf, aandacht voor de ander, meedoen, 
sociale contacten, in beweging en fit blijven, financieel 
rondkomen, omgaan met de situatie en verandering, 
mentale gezondheid, goed slapen, gezond eten, lekker 
in je vel, etc. Iedere werkdag worden er twee positieve 
gezondheidsberichten gepost met leuke en informa-
tieve filmpjes, links naar websites, handige apps en on-
dersteunende initiatieven. De campagne vraagt je om 
mee te doen door de posts verder te verspreiden via je 
eigen kanalen (website, Facebook, Instagram, LinkedIn, 
lokale nieuwsbrieven en kranten).

Wil jij in deze uitdagende tijd ook meehelpen een po-
sitieve beweging op gang te brengen in het zorgen 
voor jezelf en elkaar? Doe jij mee? 
Facebook: www.facebook.com/GGDGelderlandZuid
Instagram: www.instagram.com/GGDgelderlandzuid
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ggd-
gelderland-zuid/ 

Nicolette Broekhuisen Maarten Bevers Jörgen ten Berge

Met politielint afgezette trap in 
gezondheidscentrum ’t Weeshuis
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Centrum Beweegt! staat voor méér 
bewegen en gezonde leefstijl. Dit kan op 
vele manieren. Hieronder een verslag van 
Twan Niesten over een heel andere wijze 
van bewegen: een poëziewandeling door 
Benedenstad en centrum, waarbij zowel 
het lichaam als de hersenen in beweging 
komen.

Poëziewandeling door 
Benedenstad en centrum
In kader van de nationale poëzieweek was 
door het Poëziecentrum Nederland een 
poëziewandeling georganiseerd onder 
leiding van een ervaren gids. De bedoeling 
was om samen langs historische plekken in 
de Benedenstad en het centrum te lopen 

langs ‘dichterlijke’ plekken. Deze plekken 
houden verband met gedichten en vaak ook 
hun dichters die over die plek (en soms over 
Nijmegen zelf) een gedicht schreven.
Meestal zijn deze gedichten ter plekke ook 
daadwerkelijk te lezen doordat ze op de 
muur, ruit of gevel zijn geschreven of via een 
plaquette erop bevestigd zijn.
Zaterdag 1 februari was veel belangstelling 
om mee te wandelen. Mijn groep telde zo’n 
twaalf deelnemers die als eerste vertrok vanuit 
het Poëziecentrum. Nog twee andere groepen 
volgden later. Voor mij was gedurende die 
wandeling van ruim twee uur verrassend 
om nog plekken tegen te komen die als een 
ware ontdekking golden. En dat terwijl ik 
toch ruim 35 jaar in deze wijken gewerkt en 
rondgereden heb.

Deze locaties en bijbehorende gedichten kunt 
u zelf opzoeken (en lezen) als u het boekje 
Poëziewandeling aanschaft. Deze gids bij 
uw wandeling heet Op een wandeling, een 
woord. Het is te verkrijgen voor 7,50 euro in 
het Poëziecentrum Nederland. Dit centrum 
is gelegen achter in de stadsbibliotheek 
Nijmegen aan de Mariënburg. Loop gerust 
daar eens binnen. Wellicht wordt u dan ook 
poëtisch verrast door de ruime verzameling 
poëziebundels van nationaal en internationaal 
bekende dichters. U kunt die daar lenen 
én desgewenst ook nog nadere informatie 
verkrijgen over andere poëzie-activiteiten 
die het Poëziecentrum Nederland vaak 
organiseert.

Kortom, ook voor mij was dit een boeiende 

POËZIEWANDELING DOOR BENEDENSTAD EN CENTRUM

wandeling onder leiding van een ter zake 
deskundige en enthousiasmerende gids. 
Een ontdekkingstocht die mij al gaandeweg 
inspireerde tot het maken van een gedicht 
over het Gezondheidscentrum ‘t Weeshuis, 
gevestigd in het voormalig protestant-
christelijk weeshuis aan de met kinderkopjes 
(!) belegde Begijnenstraat. Heel misschien 
zou die zomaar ineens te lezen kunnen zijn 
op de muur van het gezondheidscentrum ‘t 
Weeshuis, zijde Begijnenstraat:

Het Weeshuis

In deze straat liggen harde eeuwen, 
gevoegd in strakke rijen
met verhalen van kinderen 
die nog steeds klinken 
tegen oude huizen
waar geen vader en moeder
op ze wacht
zie ze gaan in zelfde kleren
als stijve uniformen
in gelid om tucht en straf
te ontlopen
naar school om in gezag te plooien
en met eenzaamheid te rooien
uit dit verleden
zijn ze al lang 
naar niemandsland 
verdwenen
met een koffer vol verlangen
dat er toch nog iemand
voor ze was
nu lopen anderen hier
vaak zelf al versleten
of hun naam vergeten
druk heen en weer
met stokken moeizaam hoog gehouden
of voortgestuwd op wielen
op zoek naar beter
dan heden
in dit gebouw huist nu
het gezondheidswezen

 
Tekst: Twan Niesten     Foto’s: Gerie Sandmann

Voorafgaand aan de poëziewandeling

Achter in bibliotheek Mariënburg
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Een ontmoeting aan de keukentafel met 
een warm, innemend mens in het bezit 
van een hart dat klopt voor zijn gezin, 
zijn medemensen, de maatschappij en 
Nijmegen. Dat is hoe je Michiel Kok in één 
zin kunt omvatten. Maar dan doe je hem 
tekort. Hij componeert allesomvattende 
Nederlandse liedjes, waarbij menig groot 
en bekend artiest qua tekst verbleekt. 

Michiel, 45 lentes geleden geboren te 
Nijmegen, getogen in Groesbeek, maar in 

de studententijd weer neergestreken op het 
vertrouwde nest. Daar vaste voet aan de grond 
gekregen en inmiddels vader van een gezin, 
samen met zijn vriendin Yvonne, zoon Youri en 
dochter Renske.

Lieve stad
Michiel en de ontdekking van zijn talenten, 
de liefde voor muziek en de keus voor het 
Nederlandstalige en de stad Nijmegen hangen 
allemaal af van ontmoetingen, al dan niet 
toevallig in deze stad. In het gesprek ontdek-

ken we samen dat deze stad meer is voor 
velen dan een nederzetting met huizen en 
gebouwen, gelegen tussen water en wat 
groen. Westerlingen die hun studententijd 
hier doorbrengen, vinden er de liefde, werk, 
maar vooral een niet te beschrijven sfeer, die 
het midden houdt tussen het bourgondische 
zuiden, de westerse directheid, de oostelijke 
kneuterigheid en de noordelijke nuchterheid. 
Deze stad herbergt een enorme sociale be-
trokkenheid en saamhorigheid. Kortom, het is 
een lieve stad. Zoals Van der Laan Amsterdam 
omschreef, maar Nijmegen is het echt.

Luisterpop
Michiel maakt, speelt en zingt Nederlands-
talige luisterpopmuziek. In zijn studententijd 
vormde hij met vier muzikanten de band 
HARTSLAG en bracht enkele zelfgeschreven 
nummers uit op cd, getiteld Dichter bij elkaar 
( 1997). Met Juan Espinola maakte hij in 2009 
de cd In Zicht, waarvan de opbrengst naar 
KWF ging. Sinds 2010 maakt Michiel nummers 
met Henri Doeleman (Hemusic Productions), 
vaak in samenwerking met een organisatie of 
stichting. Bijvoorbeeld Wereld-lichtjes-dag, 
NEC, Nijmegen Blijft In Beeld en In Paradisum. 
De stad Nijmegen is een belangrijk thema 
geworden in de liedjes van Michiel. In 2019 
brengt hij met Henri en Will Theunissen onder 
de naam BOEM het lied Vredesnaam uit ter 
herdenking van het bombardement op Nijme-
gen in 1944. In 2020 komt Nijmegen Leeft uit, 
waarop hij zijn liefde voor de stad Nijmegen 
bezingt met medewerking van onder meer de 
Nijmegenaren Jelle Roosen, Collin Hoeve en 
stadsbeiaardier Malgosia Fiebig.

Koesteren
Dit artikel is ook om de cd Nijmegen Leeft 
te promoten, want een cd maken kost nu 
eenmaal veel geld. Op michielkokmusic.nl 
en op YouTube zijn zijn liedjes te beluiste-
ren. De cd kost 10 euro. Geen geld voor zulk 
prachtig materiaal. Stuur een mailtje naar 
michiel.j.kok@gmail.com of bel hem op. Alle 
informatie vindt u op www.michielkokmusic.nl. 
Overigens heeft Michiel een baan waar hij erg 
blij mee is. Dus echt beroepsmuzikant worden 
ambieert hij niet. Laten wij deze bijzondere 
Nijmegenaar koesteren en zijn muziek om-
armen. Wellicht volgt er in de toekomst dan 
nog veel meer moois.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Michiel Kok
Liedjes over Nijmegen
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Met deze twee zinnen laat Wiel Lenders, 
directeur van het Vrijheidsmuseum in 
Groesbeek, overtuigend zien hoe belangrijk 
geschiedenis is. Geschiedenis laat zien dat 
de werkelijkheid door iedereen verschil-
lend wordt beleefd. In verleden, heden en 
toekomst. Een gesprek met een bescheiden 
maar gepassioneerde museumdirecteur en 
pleitbezorger.

Het blijkt lastig Wiel Lenders aan het praten te 
krijgen over zijn eigen rol. Onmiddellijk praat 
hij over zijn team van medewerkers en vrijwil-
ligers. Allemaal mensen waarop hij bijzonder 
trots is. Op hun kennis, kunde en inzet. Maar 
als hij praat over de vele projecten, zijn acti-
viteiten over de grenzen en zijn contacten met 
andere organisaties, dan blijkt overduidelijk 
hoe groot en gedegen zijn kennis en niet af-

latende inzet zijn. En dat allemaal waar hij als 
historicus en museumdirecteur voor staat: het 
verleden zichtbaar en tastbaar maken. ‘Zodat 
we nu en in de toekomst elkaar beter kunnen 
begrijpen.’
Tegen het einde van het gesprek lukt het toch: 
‘Een mede-aanjager’, zo omschrijft hij zijn ei-
gen rol kort.

Oneliners
Wiel Lenders begint met een aantal beroemde 
oneliners, melodieën en speelfims, die onze 
beelden van de Tweede Wereldoorlog bepa-
len: ‘Denk bijvoorbeeld aan Saving private 
Ryan, Allo, Allo, Casablanca enzovoorts. De 
populariteit van de Tweede Wereldoorlog in 
speelfilms is constant, maar per generatie is 
de weergave totaal verschillend. Iedere ge-
neratie herdenkt op eigen wijze de oorlog.’ 
Wiel verwijst in dit verband naar een tijdelijke 
expositie: De Tweede Wereldoorlog in films. 
Deze tentoonstelling loopt tot 12 januari 2021. 
(Vanaf 30 april, mits het coronavirus niet al 
teveel roet in het eten gooit.) Wiel citeert ver-
volgens uit museummateriaal: ‘Een grote aan-
plakzuil vult de ontvangsthal van het museum. 
Het is geen historisch object maar materiaal 
van de set van de film Lyrebird uit 2019. In 
de expositiezaal zijn materiaal en kostuums 
te zien van nog veel meer bekende en minder 

bekende films. Van klassiekers zoals A Bridge 
Too Far en Zwartboek tot recentere producties 
zoals Inglourious Basterds en Bankier van het 
Verzet. Topstukken: een shirt van Tom Hanks 
(een echte primeur, zo meldt Wiel trots) en een 
script van Sean Connery.
Deze tentoonstelling bevat ook een kijkje op 
een echte filmset. Door middel van virtual rea-
lity staat de bezoeker zelf op de filmset van een 
nog in productie zijnde oorlogsfilm.

Kiezen tijdens crisis en bezetting
‘Er is in het museum een omslag gemaakt van 
het militaire verhaal naar het verhaal van ge-
wone burgers’, vervolgt Wiel. ‘Het dagelijks 
leven. Het leed. Het tekort aan van alles. Di-
lemma’s tijdens een bezettingstijd: ga je nu 
wel of niet in het verzet? Ga je voor de Duit-
sers werken omdat je van armoe niet rond kan 
komen? Of doe je dat juist niet? Doe je iets 
heldhaftigs, duik je onder? Of duik je weg om-
dat je bang bent?’ 

Enorme stress tijdens crisis en oorlog, die op 
een indringende manier zichtbaar en voel-
baar wordt gemaakt in een aantal kamertjes 
met jaren-40-inrichting. In die kamertjes kun 
je met knoppen een keuze maken. Wat zou jij 
doen? Of juist niet doen? Gemakkelijk kiezen, 
zo lijkt het met de blik van nu. Maar wat doe 

Wiel Lenders
Wiel Lenders (1955) studeerde geschie-
denis aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) en aan de Radboud Uni-
versiteit. Ook volgde hij een programma 
museologie aan de Universiteit van Leiden. 

Na zijn afstuderen werkte hij eerst als do-
cent geschiedenis in het voortgezet onder-
wijs en vervolgens aan de HAN. Daarna 
docent beleid en bestuur in internationale 
organisaties aan de Universiteit van Gro-
ningen. Achttien jaar geleden begon zijn 
carrière als directeur van het Bevrijdings-

museum in Groesbeek. Hij zorgde toen al snel 
voor een uitbreiding en modernisering van 
het museum. Onder zijn leiding werd in een 
tweede slag afgelopen jaar het splinternieuwe 
Vrijheidsmuseum geopend. 

Hij was betrokken bij internationale projecten 
zoals de bekende Liberation Route. Hij heeft 
ook diverse publicaties op zijn naam staan 
over geschiedenis en de Europese integratie.

Naast het Vrijheidsmuseum is Wiel Lenders 
ook directeur van het prachtige, pas geopende 
Infocentrum WO2 (Tweede Wereldoorlog) in 
Nijmegen.

‘Zaakwaarnemers van het verleden 
de toekomst kan niet zonder hen’

Vrijheidsmuseum - 75 jaar vrijheid - Actueler dan ooit
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je als je er middenin zit? Als je niet kunt over-
zien wat er echt aan de hand is? Ook bij andere 
plekken in het museum voelt een bezoeker 
zich midden in geschiedenis staan. Niet alleen 
van de oorlog. Ook van daarvoor en daarna. 
Tot in de huidige tijd.

Waarom zouden mensen die in de nieuwere 
delen van de stad wonen, zoals Dukenburgers, 
naar het museum gaan? Het Nijmeegse oor-
logsverhaal is toch vooral een verhaal van de 
oude stad?
Wiel bevlogen: ‘Niets is minder waar. Uitein-
delijk is het juist een verhaal over oorlog en 
vrijheid voor iedereen. Toen en nu. Nederland 
was in 1945 bevrijd van het Duitse juk. Voor 
mensen een kilometer verderop, over de grens 
in Duitsland, begon juist de bezetting. Het 
Rijnlandoffensief van februari 1945 was voor 
Nijmegen en omgeving het begin van de defi-
nitieve bevrijding. Aan de andere kant van de 

Het museum
Het Vrijheidsmuseum is een historisch-edu-
catief museum dat voor jong en oud het ver-
haal vertelt van Oorlog en vrijheid zonder 
grenzen. Centraal staat de Tweede Wereld-
oorlog, in samenhang met de geschiedenis 
van de twintigste eeuw én de actualiteit. 
Zowel het Vrijheidsmuseum als het Info-
centrum WO2 Nijmegen zijn onderdeel van 
de Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945.

Het museum is gelegen in een historisch 
landschap in Gelderland. Op nog geen ki-

lometer afstand van de Duitse grens. Het mu-
seum werd daar in 1987 opgericht, onder de 
toenmalige naam Bevrijdingsmuseum, in de 
voormalige gebouwen van Werkeiland Neeltje 
Jans van de Deltawerken.
Het is het enige WO2-museum dat gesitueerd 
is in zowel het gebied van Operatie Market 
Garden als het Rijnlandoffensief. Het Neder-
lands-Duitse grensgebied bij Nijmegen speel-
de in de laatste twee oorlogsjaren een hoofdrol 
op het wereldtoneel. Met grote gevolgen voor 
de burgerbevolking.

Het afgelopen jaar is op dezelfde plek een 
nieuw museum gebouwd. De opening vond 

plaats op 1 september 2019. Op dat mo-
ment veranderde de naam van Bevrijdings-
museum in Vrijheidsmuseum. Het museum 
is gevestigd in een volledig duurzaam en 
aardgasvrij gebouw met een hoogte van 12 
meter, lijkend op een enorme parachute. 
Deze herinnert aan de dropping van dui-
zenden Amerikaanse parachutisten op de 
landingsterreinen langs de Wylerbaan en op 
Klein Amerika in Groesbeek op 17 septem-
ber 1944, alsook aan het grote Rijnland of-
fensief op 8 februari 1945.
 
Bronnen: Vrijheidsmuseum Groesbeek en 
Wiel Lenders.

grens begon tegelijkertijd de totale verwoes-
ting: 80 tot 95 procent.’
‘Ook gaat het bij onze buren vooral over 
schuldig zijn aan de oorlog en de ellende, die 
daardoor veroorzaakt werd. Dat blijft zwaar 
drukken. Bij ons speelt dat veel minder.’ 
‘Wel werden we aan beide kanten van de grens 
bevrijd van een verderfelijk totalitair systeem. 
Vrijheid dus.’ 
‘Ook nu worden mensen door verderfelijke 
systemen onderdrukt. Het wezenlijke van vrij-
heid is dat iedereen naast elkaar kan bestaan, 
hoe verschillend afkomst, ras, geloof en land 
van herkomst ook zijn. Niet weggedrukt wor-
den. Dat gebeurt sneller dan je denkt. Er zijn 
nu weer veel vluchtelingen, die de weg naar 
onze vrijheid proberen te vinden. Op allerlei 
levensgevaarlijke manieren. Dat is ook zicht-
baar in ons museum. Foto’s, een zwemvest van 
een bootvluchteling en meer. Het gaat om vrij-
heid. Dat willen we iedereen laten zien.’

Jeugd
Wiel: ‘Van oudsher hebben we veel contacten 
met scholen. Dat wordt steeds intensiever. We 
maken dat netwerk van scholen steeds groter. 
Zowel hier als over de grenzen. Niet alleen ko-
men scholieren hier, maar we betrekken ze ook 
bij ons programma-aanbod.’

‘Vormgeving van tentoonstellingen en alle 
mogelijke nieuwe technologische ontwikke-
lingen zijn mede daardoor steeds belangrijker 
geworden. Iets kunnen beleven spreekt hui-
dige generaties sterk aan. We willen natuurlijk 
meegaan met deze moderne tijd. Vormgeving 
mag echter nooit de hoofdzaak worden. Het 
gaat om inhoud: de geschiedenis. Daarvan zijn 
we zaakwaarnemer. Om, zoals gezegd, elkaar 
beter te kunnen begrijpen. Nu. En in de toe-
komst.’

Tekst: Toon Kerssemakers en Peter Saras
Foto’s: Peter Saras

Directeur Wiel lenders bij een kanon uit WO2
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Op 22 februari herdacht Nijmegen het bombardement op de 
stad van 76 jaar eerder. Het was druk op de Raadhuishof waar 
de gebeurtenis plaatsvond. Voor het eerst sprak een minister. Het 
voelde als een late erkenning van de regering voor deze ramp. 
Hieronder staat de volledige toespraak.

Toespraak minister Grapperhaus 

Wat als je je zusje moet identificeren aan haar padvindersriem, in 
plaats van aan haar blonde krullen? Of je vrouw aan haar broche, in 
plaats van aan haar rode appelwangen? Of je vader aan het ivoren oli-
fantje aan zijn zakhorloge, in plaats van aan zijn ongeduldige blik op 
de klok?

Het bombardement op 22 februari 1944 op uw stad heeft ongelofelijk 
veel leed met zich meegebracht. Verdriet om de verloren dierbaren. 
Radeloosheid om de verwoesting. En miskenning door de verzwegen 
ramp.

De gedetailleerde, tragische ooggetuigenverslagen die Bart Janssen 
optekende vonden een weg recht naar mijn hart. In de vele honderden 
persoonlijke getuigenissen ontbreekt iedere vorm van boosheid. Dat 
stemt nederig, want ik weet niet of ik dat zou kunnen opbrengen. Maar 
in de herinnering van de ooggetuigen bleven en blijven de geallieer-
den de bevrijders. In zekere zin is het bombardement op de oude bin-
nenstad van Nijmegen een ieder overkomen.

Maar er is jarenlang door de autoriteiten over gezwegen. Door de 
toenmalige regering in Londen. En ook door de latere regeringen, tot 
in de 21ste eeuw. Ik vind dat beschamend. En ik kan het onmogelijk 
goedpraten.

We herdenken jaarlijks soldaten en verzetsmensen, maar over de zin-
loze burgerslachtoffers van dit bombardement is het oorverdovend 
stil gebleven. Dit is leed dat vergeten is, en dat is volkomen onterecht. 
Dat mogen we niet meer toelaten. Nooit meer zwijgen en verzwijgen, 
want, in de woorden van Mark Twain: The truth hurts, but silence 
kills. De waarheid doet pijn, maar zwijgen doodt.

We moeten van het foute bombardement dat we vandaag herdenken 
proberen iets goeds te leren. Namelijk dat bij een oorlog, bij een stre-
ven naar vrede en veiligheid helaas verliezen horen. Soms ook bur-
gerslachtoffers. Dat is een harde en pijnlijke werkelijkheid, maar laten 
we daar waardig mee omgaan. Dat zijn we aan de slachtoffers en hun 
nabestaanden verplicht.

We zijn ook verplicht om uit te dragen hoe de bevolking de stad 
destijds heeft wederopgebouwd. Want dat hebben de Nijmegenaren 
gedaan. Ook al kwam de wederopbouw moeizaam op gang; kijk om 
u heen. Uw stad bruist. Een teken van hoop voor alle mensen die van-
daag de dag in oorlogsgebied leven.

Nijmegenaren geven die hoop door. Een goed voorbeeld is de tijde-

Herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944

lijke vluchtelingenopvang die uw stad in 2015/2016 op Heumensoord 
huisvestte. Ruim drieduizend vluchtelingen werden door u opgevan-
gen. De grootste groep in Nederland, maar desondanks stonden vrij-
willigers in de rij om te helpen. Er was zelfs een wachtlijst voor Nij-
megenaren die vluchtelingen voor de thee of koffie wilden uitnodigen. 
Samen met de vele spandoeken ‘Welcome to Nijmegen’ illustreerde 
dit uw compassie voor uw medemens. Uw aandacht voor het lijden 
van anderen.

We leven inmiddels 75 jaar in vrijheid. En die vrijheid betekent een 
verantwoordelijkheid. Zoals het doorgeven van onze kennis van het 
oorlogsverleden aan de generaties van de toekomst. Zonder daarbij 
iets te verzwijgen. Want onze kinderen zijn de levende boodschappers 
die we naar een toekomst sturen die wij nooit zullen zien, maar waar 
wij wel mede verantwoordelijk voor zijn. Onze kinderen hebben recht 
op niets anders dan de waarheid. Ook een waarheid die pijn doet, want 
erover zwijgen schaadt nog veel meer.

Tekst: Ferdinand Grapperhaus     Foto’s: Gerie Sandmann

Minister Grapperhaus toont zijn respect voor de slachtoffers

Minister Grapperhaus spreekt zijn rede uit



‘Klokkenluiden’
Het leek een beetje op de eerste bladzijden van de roman De 
Aanslag van Harry Mulisch. De immense stilte, gevolgd door iets 
dat die stilte plots doorbrak. Een knal die iedereen wakker schud-
de en die de basis zou vormen van de rest van het verhaal.
Het waren boven Nijmeegs centrum de klokken die luidden op 
een woensdagmiddag toen ieder midden in de crisis zat met zijn 
of haar eigen gedachten. Die klokken die normaal tot iets anders 
oproepen gaven nu geluid om voor iedereen te laten horen. ‘We 
zijn er nog’ en ‘Er wordt aan u gedacht’. ‘Wij begrijpen u’. We 
voelen met u mee.
Ieder is bezig met de crisis en haar gevolgen. 
Er zijn altijd weer dingen die daarboven staan. Het plotselinge 
geluid dat alles overstijgt en een eigen dimensie krijgt, namelijk 
van medeleven met (ons) allen. Alsof het iedereen verenigt die 
maar wil luisteren. De klokken luiden voor de frontwerkers, dege-
nen die anderen verplegen, die de kastanjes uit het vuur halen. 
Die grote complimenten verdienen voor de inzet om degenen die 
zijn getroffen ook op andere wijzen deskundig te helpen, te on-
dersteunen en te genezen. 
Er zijn overigens velen die genezen. Dat wordt wellicht niet dui-
delijk geadministreerd maar het is wel een waarheid. Ook die 
waarheid krijgt geluid en klinkt over Nijmegen. Solidariteit blijft 
meer dan eens nodig om duidelijk te maken dat het gezegde 
de echte helden die getuigen zelden nu wederom maar al te 
waar is.
Burgers blijven zoveel mogelijk binnen en verpleegkundigen en 
geneeskundigen en vele andere cruciale beroepen komen meer 
centraal te staan. Zo ook veel winkel- en logistieke medewer-
kers. Mantelzorgers en buren evenzeer. En niet te vergeten vele 
andere cruciale diensten. Daarnaast mensen in laboratoria en 
andere onderzoeksinstellingen die al weken pogen om die haast 
onzichtbare vijand een fatale slag toe te brengen. 
De tijd zal het leren. Er is nog een weg te gaan. Voor ieder is er 
een volkomen nieuwe wereld die ontstaat en een andere realiteit. 
De feiten brengen ons terug en doen ons gespannen en klein 
voelen. 
Die klokken brengen iets van troost en bemoediging. Ze symbo-
liseren de verbondenheid die onze samenleving meer dan ooit 
nodig heeft, maar ook toont. We gaan immers voor hetzelfde 
doel. Het is de enige weg die naar een andere horizon voert. 
Van een stille wereld die nooit meer dezelfde zal zijn.

Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk
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Bewonersplatform 
Nijmegen-Centrum

Platform op Facebook

Het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum wil meer verbinding 
tussen alle bewoners in het stadscentrum en de Benedenstad. 
Daarom zijn er bijeenkomsten en daarom delen we relevante be-
richten 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 Rei-
nink.

Mailadres: bewonersnijmegencentrum@gmail.com

Om vast te noteren

Data volgende bijeenkomsten bewonersplatform 2020
(Onder voorbehoud). Op maandagen, aanvang 19.30 uur
22 juni, 21 september, 23 november 2020

Stevenskerk

Beste mede-bewoners van het Centrum/de Benedenstad,
 
Helaas werd het bewonersoverleg van eind maart afgeblazen. En ge-
zien de coronarestricties lijkt de volgende bijeenkomst pas weer op de 
reguliere datum maandag 22 juni (aanvang 19.30 uur) te kunnen plaats-
vinden. We hopen u dan allen weer te  ontmoeten in wijkcentrum ’t 
Oude Weeshuis aan de Papengas in de Benedenstad. Hierbij volgen we 
vanzelfsprekend de richtlijnen van de gemeente Nijmegen en het RIVM.
 
Mailinglijst
U wordt via de mail tijdig geïnformeerd over de voortgang en de agen-
dapunten. In de tussentijd houden we, als bestuur, in de gaten of er 
belangrijke zaken op de agenda van de gemeente Nijmegen staan. Laat 
via een mailtje aan bewonersnijmegencentrum@gmail.com weten als u 
op onze mailinglijst gezet wilt worden. 

Nieuwsbrief gemeente en Wij Zijn Nijmegen
Een aanrader is om u te abonneren op de e-mailnieuwsbrief van de 
gemeente Nijmegen. De gemeente verstuurt haar vaste nieuwsbrief en 
komt ook regelmatig met extra edities rondom de coronacrisis. Aanmel-
den kan via: www.nijmegen.nl/nieuwsbrief-nijmegen
Veel praktische informatie en tips vindt u ook op deze pagina van Wij 
Zijn Nijmegen: wijzijnnijmegen.nl/coronahulp/. Hier ziet u waar u hulp 
kunt krijgen, wat u kunt doen in deze tijd, hoe u maaltijden kunt laten 
bezorgen en veel meer.

Informatie
Heeft u vragen waarbij wij als bewonersplatform misschien iets kunnen 
betekenen, mail dan gerust.
Voor nu hartelijke groet en zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Bestuur Bewonersplatform Nijmegen-Centrum
Jolanda, Lucy en Peter Paul

Teksten: Lucy Holl
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Ziekenzaal van het Canisiusziekenhuis in de Houtstraat, 1910

De Spaanse griep is de grootste pandemie 
van de twintigste eeuw. Ze vond plaats in 
1918 en 1919. Er vielen meer doden dan in 
de Eerste Wereldoorlog. De schattingen lo-
pen uiteen van 20 tot 50 miljoen wereldwijd. 
Soms wordt zelfs 100 miljoen genoemd.

De griep manifesteerde zich als eerste onder 
militairen. Vanwege de Eerste Wereldoorlog 
waren in Nederland ruim 200.000 militairen 
gemobiliseerd. Rond mei 1918 kwamen de 
eerste meldingen over een nieuwe griep. Al 
spoedig kreeg zij de naam Spaanse griep of 
Spaanse ziekte. De geneeskunde stond vrij-
wel machteloos. Allerlei therapieën werden 
beproefd, tevergeefs. Militairen verkeerden in 
een extra kwetsbare positie, omdat zij door de 
slechte legering elkaar hoestend de luchtweg-
infecties doorgaven. 
De landelijke griepgolf verspreidde zich na 
de zomermaanden van 1918 explosief onder 
de bevolking. De golf des doods piekte rond 
de wapenstilstandsbesprekingen in november 
1918. Op de door honger verzwakte Neder-
landse bevolking had de Spaanse griep een 
catastrofale uitwerking. 

De griep begon met koude rillingen, het ge-
voel doodziek te zijn, heftige voorhoofdspijn 
en nachtmerries. Er ontstonden snel ernstige 
longcomplicaties met bloed opgeven. De 
sterfte was hoog, vooral op jonge leeftijd. Pa-
tiënten konden binnen een paar dagen of zelfs 
uren overlijden. Ongeveer 10 tot 15 procent 
van de jongere zieken stierven na enkele da-
gen. Na een week werd de griep minder maar 
bij een groot aantal herstellende grieppatiën-
ten trad daarna nog een tweede koortsgolf op. 
Naar schatting stierven 1 op de 5 grieplijders 
daardoor alsnog. De infectie was al erg ge-
noeg, maar zij trof bovendien een hongeren-
de bevolking in ongunstige omstandigheden 
(ondervoeding, overvolle medische kampen 
en ziekenhuizen, slechte hygiëne). Dit bevor-
derde deze bacteriële superinfectie die nog de 
meeste van de slachtoffers doodde, meestal na 
een ietwat langduriger sterfbed. Deze griep 
zag je meer bij oudere patiënten. 

Vergeleken met het andere nieuws uit die da-
gen, besteedden de kranten weinig aandacht 
aan de Spaanse griep. Hierna volgen bijna 
álle artikelen die de Gelderlander en de Pro-

vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
schreven over de griep in Nijmegen. Overi-
gens waren er ook korte stukjes over de griep 
in andere plaatsen, bijvoorbeeld in het Land 
van Maas en Waal.

De Gelderlander, donderdag 18 juli 1918:

De geheimzinnige ziekte.
Naar wij van meer dan een zijde vernamen, 

zouden zich verschillende verschijnselen van de 
Spaansche ziekte voordoen onder soldaten, hier in 
garnizoen.

Of men niet inderdaad met de Spaansche griep te 
doen heeft, kon ons officieel niet bevestigd worden.

Gisterennamiddag werd een jongen, wonende 
aan den Hatertschenveldweg, die onwel was gewor-
den, per brancard door de politie van de post Kray-
enhoflaan naar zijn ouderlijke woning gebracht.

Velen dachten onmiddellijk aan de Spaansche 
ziekte, welke evenwel officieel nog niet is vastge-
steld in onze gemeente.

De Spaansche ziekte.
In het garnizoen te Arnhem zijn 400 gevallen van 

Spaansche ziekte geconstateerd. De soldaten door 
de Spaansche griep aangetast, zijn niet geïsoleerd, 
wijl de ziekte geen kwaadaardig karakter had.

De Gelderlander, dinsdag 23 juli 1918:

De Spaansche ziekte.
Men schrijft ons uit Neerbosch:
* Op last van den Burgemeester werd hedenmid-

dag de openbare school alhier gesloten wegens het 

heerschen der Spaansche ziekte in de gemeente.
De kinderen kregen tot nader orde vacantie.
* Naar wij vernemen zijn te Beek ook reeds 

eenige gevallen van Spaansche griep voorgekomen.
In Nijmegen doen zich ook geregeld gevaarloze 

gevallen voor.

De Gelderlander, zaterdag 19 oktober 1918:

R. K. Onderwijzeressenvereeniging.
Het bezoek, dat de R. K. onderwijzeressen Zon-

dag 20 Oct. zouden brengen aan het museum van 
het Canisiuscollege, kan niet plaats hebben, wegens 
het heerschen der Spaansche griep.

De Gelderlander, dinsdag 22 oktober 1918:

Spaansche griep.
De Spaansche griep vraagt ook in onze stad weer 

slachtoffers en heerschte onder leerlingen van het 
Canisius-College in zóó hevige mate, dat de leerlin-
gen van het Gymnasium en den H. B. S. in zooverre 
zij niet door de ziekte zijn aangetast, naar huis zijn 
gereisd. Het college is gesloten.

 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
zaterdag 26 oktober 1918:

De Spaansche griep.
De ,,N. Rotterd. Crt.” weet te melden:
,,Te Nijmegen zijn gisteren de u.l.o.-school, de 

burgeravondschool en twee klassen der hoogere 
burgerschool gesloten.”

Aan de plaatselijke bladen is hiervan geen kennis 
gegeven.

Spaanse griep in Nijmegen
VERGETEN VERLEDEN
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Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
maandag 28 oktober 1918:

De Spaansche griep.
Naar wij vernemen zijn, in verband met het heer-

schen van de Spaansche griep, nog de navolgende 
gemeentescholen gesloten: school 5 (Hees), 7 (Ha-
tert), 8 (Koninginnelaan), 9 (van Nispenstraat), 10 
(St. Anna) en de M. U. L. O.-school.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
zaterdag 2 november 1918:
 

De Spaansche griep.
In verband met het heerschen van de Spaansche 

griep hier ter stede zijn nu ook de gemeentescholen 
nos. 3 en 4 en die te Neerbosch gesloten.

De Gelderlander, zaterdag 2 november 1918:
 

St.-Dominicuspatronaat.
Naar wij vernemen, heeft het bestuur van het 

meisjespatronaat St. Dominicus besloten in ver-
band met het heerschen der Spaansche griep, be-
doeld patronaat tot nader te bepalen tijdstip te slui-
ten.

De Gelderlander, maandag 4 november 1918:

Dr. L. Berends.
Onze hooggeachte stadgenoot dr. L. Berends 

behoort ook onder de slachtoffers van de Spaan-
sche griep. De kundige geneesheer die, ondanks 
zijn leeftijd, onvermoeid zijn vele zware zieken 
bezocht, is ten slotte zelve ernstig door de ziekte 
aangetast, zoodat het raadzaam werd geoordeeld 
hem de laatste Heilige Sacramenten toe te dienen. 
De vele armen, van wie hij een weldoener is, zul-
len voorzeker op de eerste plaats voor zijn herstel 
bidden.

Spaansche griep.
Naar wij vernemen is van af heden de Hoogere 

Burgerschool wegens het heerschen der Spaansche 
griep gesloten.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
maandag 4 november 1918:
 

Spaansche griep.
Aan de Hoogere Burgerschool alhier is heden het 

onderwijs tijdelijk gestaakt.

De Gelderlander, dinsdag 5 november 1918:

De Spaansche griep.
* Nu de Rijkskweekschool voor onderwijzers al-

hier een plotseling sterfgeval aan Spaansche griep 
onder haar kweekelingen te betreuren heeft, giste-
ren gesloten. De meeste kweekelingen zijn naar de 
woonplaatsen hunner ouders vertrokken.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
dinsdag 5 november 1918:

De Spaansche griep.
In verband met het heerschen van de Spaansche 

griep hier ter stede zijn heden ook het Gymnasium 
en de gemeente-school no. 1 gesloten. Thans zijn 
alle inrichtingen van openbaar onderwijs alhier ge-
sloten.

De Gelderlander, donderdag 7 november 1918:

Dr. L. P. J. Berends. †
Na een ziekte van slechts weinige dagen is de 

onvermoeide geneesheer dr. Leonard Berends he-
denmorgen bezweken. Men kan zeggen dat hij ge-
vallen is als een strijder op zijn post. Tot het laatste 
toe bezocht hij, zonder eigen zwakte te ontzien, zijn 
talrijke zwaar zieke patiënten, en toen hij zelf reeds 
machteloos op het ziekbed lag uitgestrekt, kon hij 
ze nog niet vergeten, maar zei tot zijn collega dr. Le-
maire, die hem behandelde: ,,Over een paar dagen 
bezoek ik mijn patiënten weer.”

Helaas heeft het niet zoo mogen wezen. De ijve-
rige dokter, altijd in de weer om anderen te genezen 
en op te beuren, is thans zelf gevallen als slachtoffer 
der verraderlijke Spaansche griep, aan wier greep 
hij zoo menigeen had ontrukt.

Diep zal hij betreurd worden, behalve door zijn 
naaste betrekkingen en vrienden, door zijn talrijke 
patiënten, die zijn zorg en toewijding ondervolden 
hebben, zijn uitgebreide medische kennis en jaren-
lange ondervinding, maar vooral zijn edel hart ken-
den.

Dr. Berends was een man, die geheel leefde voor 
zijn praktijk en voor de medische wetenschap en 
geen andere voldoening begeerde, dan die hij vond 
in de onvermoeide vervulling van zijn plicht als ge-
neesheer, als dienaar der lijdende menschheid en als 
Christen.

Zelden hebben wij een geneesheer gekend, welke 
dien plicht zoo hoog opvatte als hij. Nadat hij in 
1872 aan de hoogeschool te Utrecht was gepromo-
veerd, vestigde hij zich als geneesheer hier ter stede, 
waar hij onmiddellijk een ruimen werkkring vond 
in het Canisius-Ziekenhuis. Evenals zijn vader, de 
onvergetelijke dr. J. P. St. Berends, wijdde hij zich 
geheel belangeloos aan de behandeling en verzor-
ging der lijdende armen in dat ziekenhuis, waaraan 
hij tot vóór weinige jaren als geneesheer verbon-
den bleef. Maar ook buiten het ziekenhuis had hij 
een uitgebreide praktijk, die hij met groote zorg en 
toewijding waarnam. Zijn patiënten waren hem als 
zoovele vrienden, wier leven hij meeleefde.

Toen hij dan ook in 1912 zijn veertigjarig jubi-
leum als doctor vierde, vielen hem van alle zijden 
de bewijzen van hartelijke waardering ten deel. Wij 
herinneren ons dat zijn huis aan de Paulstraat één 
bloemententoonstelling leek, maar de jubilaris zelf 
was afwezig. Hij had zich aan alle eerbewijzen ont-
trokken.

In tegenstelling tot zijn vader, die op maatschap-
pelijk en politiek gebied een eerste rol speelde, hield 
de ,,jonge dokter”, zooals hij ondanks het klimmen 
der jaren nog lang bij de oude Nijmegenaars ge-
noemd bleef, zich steeds bescheiden op den achter-
grond. Vandaar dat hij door de oppervlakkigen, die 
alleen oog hebben voor uiterlijke schittering, niet 
naar verdienste werd gewaardeerd, maar des te hoo-
ger geschat door degenen, die het voorrecht hadden 
hem meer van nabij te kennen en zijn rechtschapen 
en edel karakter wisten op prijs te stellen.

Dr. Berends was een man van fijn beschaafden 
geest. Zijn geliefde medische wetenschap hield 
hij geregeld bij in de tijdschriften en boeken van 
den dag. Daarbij was hij een groot minnaar van de 
fraaie letteren, die in zijn weinige vrije uren steeds 
den een of anderen klassieken schrijver van ouden 
of nieuweren tijd bij de hand had.

Behalve van de Mij. tot bevordering der Genees-
kunde was hij ook een ijverig lid der Vereeniging 
tot bevordering der Wetenschap onder Katholieken 
en woonde trouw jaarlijks dezer vergadering bij.

Van de oprichting der Maatschappij ,,de Gelder-
lander” in 1900 hoorde hij tot de commissarissen. 
Hij volgde ons blad steeds met groote belangstel-
ling en wist den journalistieken arbeid daaraan 
besteed, de verdiensten van dit of dat artikel met 
kennis te schatten en te waardeeren.

In zijn jongere jaren was hij ook een ijverig beoe-
fenaar der muziek en nam jarenlang, als bestuurslid 
der Mij. tot bevordering der Toonkunst een werk-
zaam aandeel in het muziekleven onzer stad.

De oudere Nijmegenaars herinneren zich den 
,,jongen dokter” ook nog in de kleurige uniform 
van officier der dienstdoende Schutterij.

Zijn groote verdiensten als geneesheer van het 
Canisius-Ziekenhuis werden indertijd gehuldigd 
door Z. H. den Paus, die hem verhief tot ridder in 
de orde van den H. Gregorius den Groote. Het loon 
voor zijn welbesteed leven in dienst der lijdende 
menschheid en als stille weldoener der armen zal 
hem geschonken worden door Hem, die in het ver-
borgen ziet en geen teug water in Zijn naam ge-
schonken onbeloond laat.

De Gelderlander, vrijdag 8 november 1918:

Postbestellingen.
De steeds verder om zich heen grijpende Spaan-

sche griep doet haar gevolgen ook aan het postkan-
toor voelen.

Dokter leonard Berends in 1912
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Zooals uit een advertentie in dit blad blijkt, zullen 
ten gevolge van ziekte onder het personeel slechts 
drie postbestellingen kunnen worden uitgevoerd.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
en De Gelderlander, donderdag 14 november 1918:

BEKENDMAKING.
De Spaansche griep.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 
gemeente  N ij m e g e n  noodigen de ouders of 
andere verzorgers van kinderen, die eene gemeen-
telijke school voor lager onderwijs bezoeken, uit, 
elke Vrijdag het Hoofd dier school mede te deelen 
of in het gezin, hetzij onder die kinderen, hetzij on-
der de overige gezinsleden gevallen van Spaansche 
griep voorkomen.

Burgemeester en Wethouders voorn.
  MATHON.
  VAN DER GRINTEN, Secr.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
zaterdag 16 november 1918:

De Spaansche griep.
De Spaansche griep neemt gelukkig ook hier ter 

stede af. Het aantal sterfgevallen gedurende de af-
geloopen week was 65 tegen 82 gedurende de vo-
rige week. 

De gemeente-scholen te Hees en Hatert worden 
Maandag weder geopend.

De Gelderlander, zaterdag 16 november 1918:

De Spaansche griep.
Het aantal sterfgevallen is ook in onze stad ge-

lukkig weer iets dalende. Op het bureau van den 
Burgelijken Stand werden deze week 65 sterfgeval-
len  aangegeven, tegen de vorige week 82.

De Rijkskweekschool heropend.
Daar de Spaansche griep hier ter stede minder 

hevig dan de vorige weken heerscht, zullen de 
kweekelingen weder terugkomen om a.s. Maandag 
de lessen te hervatten. De Rijkskweekschool is dan 

2 weken gesloten geweest. Ook de leerschool zal 
weder geopend worden.

Heropening van scholen.
Ook de openbare scholen van Hees en van Hatert 

zullen Maandag weer worden geopend.

De Gelderlander, woensdag 20 november 1918:

Opening en sluiting van scholen.
Met groote verwondering zal zeker door velen 

vernomen zijn, dat in onze stad sommige scholen 
heropend zijn, terwijl andere misschien nog gerui-
men tijd gesloten zullen blijven. Het kan toch niet 
de bedoeling zijn, de kinderen in verband met de 
nog steeds heerschende griep als proefkonijnen te 
gebruiken?

Het gevaar voor besmetting is òf geweken òf 
bestaat nog. Ik het eerste geval dienen alle scholen 
onverwijld heropend te worden; in het tweede geval 
dienen alle scholen gesloten te blijven, tot het ge-

vaar der besmetting geheel voorbij is. Dit is, dunkt 
mij, een eisch der logica. Wat zegt de Gezondheids-
commissie in dezen? 

   Een belangstellende.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
zaterdag 23 november 1918:

De Spaansche griep.
De Spaansche griep neemt gelukkig ook hier ter 

stede af. Het aantal sterfgevallen alhier bedroeg 
deze week 41, tegen 65 gedurende de vorige week. 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 
vrijdag 17 januari 1919

Sterfte aan Griep.
In de ,,St.-Crt” van heden komt van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek een opgave voor van de 
sterfgevallen van Spaansche griep over de maanden 
Juli-Sept., October en November 1918, in de ver-
schillende plaatsen van ons land. Voor  N ij m e g 
e n  bedroegen die cijfers 14 (Juli-Sept.); 14 (Octo-
ber); 65 (November), zijnde per 1000 der bevolking 
per jaar respectievelijk: 3.19; 9.21; 23.47.

Het blijkt te gaan om de Nederlandse Staats-
courant van donderdag 16 januari 1919. Hierin 
staan de sterftecijfers van alle Nederlandse ge-
meenten in de periodes juli-september, okto-
ber en november 1918. Hierin is onderscheid 
gemaakt in sterftes door de Spaansche griep 
en álle sterftes. In Nijmegen (66.479 inwo-
ners) zijn in deze vijf maanden 93 mensen ge-
storven aan de Spaanse griep. Het totaal aan-
tal sterfgevallen was 234. In heel Nederland 
(6.724.663 inwoners) stierven die vijf maan-
den 14.668 mensen aan de Spaanse griep. Het 
totaal aantal overledenen was 25.682.

Samenstelling: René van Berlo en Janwillem Koten 
Foto’s: collectie Regionaal Archief NijmegenCanisiusziekenhuis in de Houtstraat, 1910

lighal in de tuin van het Canisiusziekenhuis, 1910



GROTE MARKT

23

Ongeveer 1938

VROEGER  
EN Nu

2019

Ongeveer 1870

Toegegeven, de kleurenfoto heeft al eerder in 
deze rubriek gestaan. Dat was afgelopen no-
vember. De bussen waren net verbannen uit 
Burchtstraat, Grote Markt en Augustijnenstraat.  
De nieuwe toestand werd vergeleken met die 
eind jaren 30, toen hier de trams van lijn 1 reden. 
Zie de kleine foto.

Natuurlijk zijn op dezelfde plek meer foto’s ge-
nomen. De bruin-grijze is rond 1870 gemaakt 
door Julius Schaarwächter. De linker panden be-
staan nog steeds. Nu is het allemaal horeca. Toen 
waren het voornamelijk winkels, onder andere 
een waar ‘Koffie en Thee’ en ‘Tabak en Cigaren’ 
werden verkocht. Ver op de achtergrond, aan het 

einde van de Lange Burchtstraat, is het torentje 
van de Schouwburg te zien, geleden aan de Oude 
Stadsgracht. Geheel rechts naast de apotheek de 
Scheidemakersgas. 
Samenstelling: René van Berlo 
Foto’s 1870 en 1938: Regionaal Archief Nijmegen  
Foto 2019: Gerie Sandmann



Opvallend kleed op 
pleintje voor Faber
Waarom is het plein opgeknapt? Met dit kunstgrasveld wil de 
gemeente kinderen en volwassenen aanzetten om op het plein 
te spelen, bewegen en ontmoeten. Tegelijk kan het plein nog 
steeds ingezet worden voor evenementen. 

Omdat er in de toekomst er in de omgeving aardig wat kan veran-
deren (denk aan de plannen voor het Vlaams Kwartier), is het een 
inrichting voor 3 tot 5 jaar.

Het idee voor een kunststof grasmat kwam naar boven bij de aan-
pak van de ringstraten en de omgeving Vlaamsegas. Samen met 
de directe omgeving zijn er in een brainstorm Nijmeegse elemen-
ten meegegeven aan het ontwerp: medaille Vierdaagse, Waalbrug 
als Nijmeegs dna, Hezelpoort. Het grote symbool in het midden 
is het gestileerde Vierdaagsekruis

Weetjes: 
• afmeting 20 x 10 meter
• zand ingestrooid kunstgrasveld
• HUNK-DESIGN uit Rotterdam is de ontwerper

Tekst: Janine Adriaansens, gemeente Nijmegen     Foto: gemeente Nijmegen

2000 cadeaubonnen van 
Nijmeegse ondernemers 
voor bezoekers 
Het coronavirus en de maatregelen die momenteel van kracht 
zijn hebben grote impact op onze samenleving, zo ook op de Nij-
meegse ondernemers. Huis voor de Binnenstad wil de binnenstad-
ondernemers door deze turbulente tijd heen helpen. Daarom is 
een cadeaubonnenactie georganiseerd waardoor maar liefst twee-
duizend cadeaubonnen worden weggegeven!

Huis voor de Binnenstad koopt cadeaubonnen bij de ondernemer om 
ze vervolgens via het bezoekersplatform intonijmegen.com via een 
speciale actie weg te geven. Ondernemers konden zich opgeven om 
mee te doen aan de actie en hebben hiermee directe inkomsten. Meer 
dan honderd ondernemers hebben zich opgegeven.

Bezoekers van intonijmegen.com kunnen een bon wensen voor een an-
der: iemand die in deze moeilijke tijd een cadeautje verdient. In totaal 
worden maar liefst tweeduizend bonnen weggegeven aan bezoekers. 
Een goede reden voor de bezoekers van Nijmegen om, wanneer het 
verantwoord is, de bon te besteden in de Nijmeegse binnenstad! 

Huis voor de Binnenstad probeert op alle mogelijke manieren de on-
dernemers in Nijmegen te steunen en mee te denken. De behoefte 
naar inkomsten bij ondernemers is in deze tijd groter dan ooit. Een 
goede manier om te steunen is nu cadeaubonnen kopen. Om die re-
den is de cadeaubonnenactie in het leven geroepen.

Wil je meer weten over het steunen van Nijmeegse ondernemingen? 
Op intonijmegen.com vind je een overzicht van de speciale initiatieven: 
afhaalmogelijkheden, bezorgmogelijkheden, gewijzigde openingstijden 
et cetera. Kortom, meer dan genoeg mogelijkheden om de Nijmeegse 
ondernemers te helpen. Support your locals: meer informatie over de 
actie vind je op intonijmegen.com/locals.

Tekst en foto: Huis voor de Binnenstad
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Videobellen

Wat als…
De herdenking op 22 februari van het 
vreselijke bombardement was een storm-
achtige bijeenkomst tijdens het carnaval. 
Soms vallen dingen zo samen. Je staat 
daar met wapperende haren te kijken naar 
een groepje verkleumde prinsen aan de 
overkant, met pages en adjudanten die 
ernstig blikkend wellicht verlangen naar 
de warme feesttent op de Grote Markt. 
De burgemeester is er samen met die van 
Arnhem en minister Grapperhaus. Einde-
lijk erkenning vanuit Den Haag. Het was 
geen vergissing en ook geen menselijke 
fout of toeval, maar doelbewust bommen 
afwerpen. Menselijk handelen! Wat als 
deze piloten dit niet hadden gedaan? Hoe 
had de infrastructuur van deze stad er dan 
uitgezien, mijmerde ik. De smalle straatjes 
waren dan niet bestand geweest tegen al 
dat verkeer dat zich er nu doorheen moet 
persen. Hoe was het die mannen, vrouwen 
en kinderen vergaan wier leven op die 22e 
februari abrupt tot een einde kwam? Kon je 
af en toe maar teruggaan in de tijd om de 
klok op dat moment stil te zetten, net als in 
Back tot the future. En dan een menselijke 
fout of visie herzien, zodat er een andere 
koers wordt gevaren. We gedenken op dat 
moment de gestorvenen en de gevolgen 
voor het hart van Nijmegen, zodat we dit 
nooit mogen vergeten, maar…

Op datzelfde moment wordt er in het zui-
den van Nederland uitbundig feest gevierd. 
Uit de provincie Wuhan komen de eerste 
verontrustende berichten en cijfers van 
een tot nu toe onbekend virus via de media 
onze woonkamers binnen. Ach ja, die Chi-
nezen. We maken er vrolijke carnavalswa-
gens van en veel grappen. Het zal onze tijd 
wel duren. Wij zijn nuchtere Nederlanders 
en hebben niets te vrezen.

Ik sta nog steeds te mijmeren bij de 
schommel. Wat als… wij dit onderschat-
ten. Ik ben geen doemdenker, integendeel, 
maar ook dit is mensenwerk. Mensen 
draaien soms aan de verkeerde knoppen 
en nemen foute beslissingen. Nog geen 
dag later worden beslissingen genomen 
die optochten afblazen vanwege weer een 
storm die de veiligheid van feestgangers in 
gevaar brengt

Inmiddels zijn we weken verder. Bijna de 
hele wereld ligt plat. Grenzen zijn groten-
deels gesloten. Het luchtruim is op slot. De 
ziekenhuizen zijn op oorlogssterkte. Noord-
Brabant is tot nu toe de meest getroffen 
provincie met wellicht toch als oorzaak de 
opeengepakte mensenmassa met carna-
val. Onze minister-president heeft het volk 
toegesproken op een wijze die ons er van 
heeft doordrongen dat het ernst is. Geen 
handjes meer schudden, niet zoenen, 
handen wassen en sociaal vasten is het 
devies. De horeca dicht. Werktijdverkorting 
is aangevraagd omdat bedrijven in crisis-
situaties zijn. Mensen hamsteren. Eindelijk 
worden beroepsgroepen gewaardeerd als 
waardevol, cruciaal en vitaal. Gezondheid 
staat nu voorop. Een solidaire samenle-
ving zullen we deze zware tijd met elkaar 
moeten vormen. 

De wens is natuurlijk dat het virus stopt en 
afvlakt, maar virussen zijn net als verve-
lende gasten: ze blijven lang plakken. We 
hopen dat er genoeg testmateriaal is en 
voldoende IC-capaciteit en verzorgend 
personeel. Bovenal hopen we dat de 
juiste mensen op de juiste plaats de juiste 
beslissingen nemen. Maar wat als… in 
die tussenliggende tijd: houd elkaar vast, 
zodat we later kunnen zeggen dat er geen 
onjuiste beslissingen zijn genomen.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Herdenking bombardement

Hulplijn bibliotheek 
voor digitale vragen
Wil je graag met je (klein)kinderen of col-
lega’s videobellen, maar weet je niet hoe? 
Zou je graag e-books willen lezen, maar heb 
je geen idee hoe je deze moet downloaden? 
De Bibliotheek Gelderland Zuid biedt een 
telefonische hulplijn voor alle vragen over 
de computer, telefoon of tablet. De hulplijn 
is iedere werkdag bereikbaar tussen 10 en 
16 uur via telefoonnummer (024) 327 49 99. 

Vanwege de coronacrisis zijn veel mensen 
aangewezen op digitale communicatie, zoals 
de laptop, telefoon en tablet. Vaak is dit de 
enige manier om nog contact met dierbaren te 
onderhouden. Maar wat als je niet goed met 
deze middelen overweg kunt? Speciaal voor 
deze mensen heeft de Bibliotheek Gelderland 
Zuid in samenwerking met SeniorWeb een 
hulplijn voor digitale vragen opgezet. 
 
Experts staan voor je klaar
Iedereen met vragen over werken met de com-
puter, smartphone, tablet, e-books, de online 
bibliotheek of andere digitale zaken, kan bij 
de hulplijn terecht. Schroom niet om te bellen, 
deskundigen beantwoorden alle vragen graag. 
Heb je bijvoorbeeld wel eens van Zoom (vi-
deo)bellen gehoord, maar geen idee hoe dit 
werkt? Of wil je meer weten van Windows 
10 of e-books lezen op een e-reader of tablet? 
Vraag het aan de experts. 

Tekst en foto: Bibliotheek Gelderland Zuid
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Paashaasjes

Maquettehuis heeft een groendak gekregen
Het is ons gelukt. Het groendak op het maquettehuis 
in de stadstuin van wijkcentrum ’t Oude Weeshuis 
is aangelegd. Met dank aan Steef van der Linden 
van de firma Groen op dak die, nog voor alle sub-
sidierompslomp was afgewikkeld, het dak perfect 
heeft aangelegd. De officiële opening van het ma-
quettehuis stond gepland op 16 mei, tijdens de open 
dag van wijkcentrum ’t Oude Weeshuis. Helaas kan 
dit door de coronacrisis geen doorgang vinden. We 
zullen dit waarschijnlijk verplaatsen naar het najaar. 

NL Doet 2020 helaas afgelast
Ook NL Doet 2020, de landelijke vrijwilligersdag, is 
vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. De vaste 
tuinvrijwilligers hebben samen wel de planten in de 
tuin gezet, want die waren al aangekocht. Ook heeft 
de beheerder met een aantal vrijwilligers de nieuwe 
partytent opgezet en de tuinmeubelen opgesteld. 
Wanneer we alsnog een vrijwilligersdag in het kader 
van NL Doet organiseren, is op dit moment nog niet 
bekend. 

Ouderen Samen Actief: 
elke week een attentie
Om de week organiseren we op woensdagochtend 
in buurtcentrum ’t Oude Weeshuis (Papengas 8) in 
de Benedenstad leuke activiteiten voor ouderen. Dit 
wisselen we af met uitstapjes in de buurt van Nijme-
gen. Deze activiteiten liggen ook helemaal stil door 
het coronavirus. Juist voor deze groep is het bijzon-
der zuur dat ze nu aan huis gekluisterd is en onze 
gezellige ochtenden moet missen.
Om dit gemis een heel klein beetje te verzachten, 
hebben we het volgende bedacht. Iedere woensdag 
bezorgen we een kleine attentie aan huis. We geven 
het persoonlijk af of stoppen het in de brievenbus, 

afhankelijk van de inhoud. Voor Pasen hadden we 
bijvoorbeeld een leuke, zelfgemaakte paashaas met 
wat chocolade-eitjes erbij. Voor deze extra activitei-
ten hebben we een financiële bijdrage ontvangen 
van het Oranjefonds. Dit fonds heeft een speciaal 
coronafonds opgericht voor dit soort initiatieven. Wij 
zijn hier heel blij mee.
We hopen van harte dat we na 1 juni weer bij elkaar 
kunnen komen. Streven is de zomerperiode door te 
gaan met wekelijkse activiteiten. Juist de zomerperi-
ode is voor senioren lastig, omdat familieleden vaak 
op vakantie gaan en de eenzaamheid dan nog groter 
is.

Wilt u een activiteit sponsoren?
Alle activiteiten die we organiseren, worden bekos-
tigd uit het potje dat we met sponsoring en fond-
senwerving bij elkaar krijgen. Op dit moment staan 
we er helaas niet rooskleurig voor. Een van de grote 
fondsen heeft besloten geen voorschot te verstrek-
ken. waardoor onze financiële situatie niet goed is. 
Er lopen gelukkig wel aanvragen voor de toekomst, 
maar op korte termijn moeten we toch even stevig 
bezuinigen op onze uitgaven. 
Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. Eén ac-

tiviteit sponsoren is een mogelijkheid. De sponsoring 
is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een factuur met de 
gemaakte onkosten. Stichting Benedenstad Nijme-
gen heeft een ANBI-status.

Meer weten?
Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen met Els Stouthamer van Stichting Beneden-
stad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mailen: info@stich-
tingbenedenstadnijmegen.nl. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stichtingbe-
nedenstadnijmegen. Of op onze website: www.stich-
tingbenedenstadnijmegen.nl.

Stadstuin ’t Oude weeshuis
Wist u dat:
• Vrijwilligers deze mooie stadstuin achter het wijk-
centrum onderhouden. • Iedereen toegang heeft tot 
deze unieke plek, tijdens de openingstijden van het 
wijkcentrum. • Er kleinschalige optredens plaatsvin-
den. • Er een mooie Zentuin ligt. - Het maquettehuis 
op afspraak bezichtigd kan worden.
Indien u ook iets wilt organiseren in deze mooie 
tuin, kunt u informeren bij de beheerder van ’t Oude 
Weeshuis. 

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Groen dak

Partytent met tuinmeubelen

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.
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Wat doe je met een broodrooster die het 
niet meer doet? Of een koffieapparaat die 
niet meer doorloopt? Of met een kleding-
stuk waar een naadje van los is? Weggooi-
en? Laat het repareren! Activiteitencom-
missie Benedenstad Nijmegen organiseert 
regelmatig een Repair Café in wijkcentrum 
‘t Oude Weeshuis.

In wijkcentrum ‘t Oude Weeshuis aan de Pa-
pengas 8 draait het elke eerste vrijdag van 
de maand*) allemaal om repareren. Tussen 
11.00 en 14.00 uur staan diverse vrijwillige 
reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle 
mogelijke reparaties. Ook gereedschap en 
materialen zijn aanwezig. Mensen die het Re-
pair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, speelgoed, servies. Alles wat het niet 
meer doet is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De reparateurs in het Re-
pair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten wil Repair Café Nij-
megen-Centrum bijdragen aan het verkleinen 
van de afvalberg. Dat is hard nodig vinden de 
vrijwilligers van onze organisatie. ‘In Nederland 
gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is en die na een een-
voudige 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 buurtbewo-
ners op een nieuwe manier met elkaar in con-
tact te brengen en te ontdekken dat er heel veel 
kennis en praktische vaardigheden 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 repareren kan lei-
den tot heel leuke contacten in de buurt. 

Repareren bespaart ook geld en kostbare 
grondstoffen en draagt bij aan de beperking 
van de CO2-uitstoot. Maar bovenal willen we 
met het Repair Café laten zien dat repareren 
leuk is en vaak heel makkelijk.

Eerste Repair Café Nijmegen-Centrum
Vrijdag 6 maart was onze primeur: Het eerste 
Repair Café in Nijmegen-Centum. Voor deze 
eerste keer hadden we de hulp gekregen van 
vrijwilligers van het Repair Café Nijmegen die 
in het Oud Burgeren  Gasthuis (OBG) actief zijn. 
We waren best een beetje zenuwachtig en vol 
verwachting wie er allemaal zouden komen. Al 
voor 11.00 uur meldde de eerste bezoekster 

NIJMEGEN-CENTRuM heeft eigen Repair Café
zich met een kapotte printer en al snel stroom-
den de mensen binnen met allerlei verschil-
lende voorwerpen. Uiteindelijk hebben we 18 
personen kunnen inschrijven. 22 artikelen wer-
den ter reparatie aangeboden waarvan we er 
17 hebben kunnen repareren. We kunnen te-
rugkijken op een geslaagde dag, mede dankzij 
de hulp van onze vrijwilligers en de vrijwilligers 
van het OBG. 

Stichting Repair Café
Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan 
in Amsterdam en is een initiatief van Mar-
tine Postma, destijds journalist en publicist. 
Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café op 
(zie Repaircafe.nl). Deze stichting biedt on-
dersteuning aan lokale groepen in de hele 
wereld die zelf hun eigen Repair Café wil-
len beginnen. De stichting ondersteunt 
ook het Repair Café in Nijmegen-Centrum. 

Vrijwilligers
Ben je handig en wil je ook komen helpen? Bel 
even met Els Stouthamer of stuur een e-mail 
naar:
repaircafenijmegencentrum@hotmail.com. 
Op onze Facebookpagina zie je foto’s van ons 
repaircafé (repaircafenijmegencentum). Meer 
informatie is te verkrijgen bij Els Stouthamer, 
telefoon 06 18 47 36 89.

*) Het Repair Café start weer als ‘t Oude Wees-
huis weer open mag. Dat is nu gesloten van-
wege de coronacrisis. Volg het nieuws op onze 
Facebookpagina.

Tekst: Els Stouthamer     Foto’s: Gerie Sandmann
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Scheenbeenklachten?
Heb je vaak pijnklachten aan je schenen 
tijdens of na het sporten? Is springen of 
rennen pijnlijk?

Scheenbeenklachten kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Wanneer je pijnklachten ervaart aan je 
schenen, is het belangrijk om eerst te achterhalen wat
de oorzaak van de klachten zijn. Heeft dit te maken 
met een te zware belasting, de schoenen die je draagt 
of de manier waarop je beweegt? Een bezoek aan de
fysiotherapeut of podotherapeut kan je hierin 

duidelijkheid geven en je begeleiden bij je herstel.

Fysiotherapie
Vaak zijn scheenbeenklachten te koppelen aan teveel 
spanning in de diepe kuitspieren. Hier kunnen we 
met fysiotherapie een oplossing voor bieden. Er zijn 
verschillende manieren om de spanning in de kuiten te 
verminderen. Massage technieken, shockwave therapie, 
dry needling, oefentherapie om de spieren te
versterken en rekken van de spieren kunnen 
ervoor zorgen dat de spanning kan verminderen en 
ondersteuning door middel van tape. Daarnaast is 
het belangrijk om goed te kijken naar de afstemming 
tussen belasting en belastbaarheid met sporten en
het dagelijks leven. Vaak worden de klachten al 
minder wanneer de belasting beter is afgestemd op de 
belastbaarheid en met een klein oefenprogramma om 
de spieren te versterken en te rekken.

Podotherapie Bottendaal
Onze (sport)podotherapeuten beschikken over kennis 
van diverse sporten en stemmen de behandeling af 
op de individuele sporter. Er worden naar verschillende 
facetten gekeken en hiervoor passend advies gegeven, 
zoals: ondergrond, schoeisel en overige factoren van 
buitenaf die een rol kunnen spelen. Ingeval van een
afwijkend looppatroon en/of voetstand worden 
corrigerende podotherapeutische zolen individueel 
aangemeten en vervaardigd om bijvoorbeeld 
scheenbeenklachten tegen te gaan. 

Deze podotherapeutische zolen hebben als doel de 
standsafwijking tecorrigeren. Daarnaast wordt de 
afwikkeling bevorderd wat resulteert in vermindering 
van klachten. Ze zijn inpasbaar in de alledaagse-, werk- 
en sportschoenen. Om de functionaliteit van de voeten 
juist te beoordelen werken wij met gerenommeerde 
onderzoeksapparatuur. Er wordt gebruik gemaakt van:

     3D scan- techniek
     Echografie
     Drukmeetplaat

22-10-2018

Bottendaal
nieuwsbrief

PodotherapieFysiotherapie

het beste adres voor iedere sporter

Bezoek een fysiotherapeut of podotherapeut 
om achter de oorzaak van de klachten te 
komen

Fysiotherapie en Podotherapie Bottendaal 
werken nauw samen

Stem je belasting goed af op de belastbaarheid

Oefeningen gericht op het versterken en 
rekken van de kuitspieren

Belangrijkste tips:

   GEZAMENLIJK SPREEKUUR

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben fysiotherapie en 
podotherapie Bottendaal een gezamenlijk spreekuur gestart.
Hier kunt u gratis een afspraak voor maken. Een fysiotherapeut en 
podotherapeut kijken naar uw klacht en geven u vrijblijvend advies.

Heeft u last van uw voet, enkel, knie, heup en/of rug? Vaak omzwikken 
van uw enkel of pijn tijdens het lopen? En wilt u weten of de fysio-
therapeut of podotherapeut wat voor u kan betekenen? Kom dan naar 
ons gratis spreekuur: elke eerste maandag van de maand tussen 
16:00-17:00 uur kijken wij vrijblijvend naar uw klacht.

Fysiotherapie en Podotherapie Bottendaal: Graafseweg 1, Nijmegen

nijmegen.nl/mijnwijkplan

Samen maken wij de wijk

MijnWijkplan
Heeft u een goed idee voor de openbare ruimte in uw wijk?
Is er een plek in uw buurt die u wilt verfraaien, of anders gebruiken (bijvoorbeeld voor 
spelen, ontmoeten of groen)? Of heeft u een ander idee voor de openbare ruimte? 

Plaats uw idee op de website nijmegen.nl/mijnwijkplan. Met het nieuwe wijkbudget 
stelt de gemeente jaarlijks een miljoen euro beschikbaar om ideeën van wijkbewoners 
uit te voeren.  

cc7a19d2-65d2-4db7-b75d-95b6540ccfe0.indd   1 5-2-2018   13:30:30
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Sinds 1 april 2020 is het kantoor van de 
Stichting Gilde Nijmegen ondergebracht 
in de Mariënburgkapel. Met de verhuizing 
van het wijkcentrum in West naar de 
Mariënburgkapel, het Huis van de 
Nijmeegse Geschiedenis, zet het Gilde 
een nieuwe stap naar een nog betere 
bereikbaarheid.

Ook het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
is enthousiast over de samenwerking: 
‘We vonden het meteen een goed idee. De 
leerzame en waardevolle activiteiten van 
het Gilde zijn een meerwaarde voor onze 
bezoekers. We verwachten over en weer veel 
aan elkaar te hebben. Per slot staan we beide 
voor hetzelfde: ook het Gilde brengt op een 
toegankelijke manier de geschiedenis van 
Nijmegen onder de aandacht.’

Na 33 jaar is Stichting Gilde Nijmegen nog 
steeds een springlevende club vrijwilligers.
Rond de honderd mannen en vrouwen, 
in leeftijd variërend van 40 tot en met 80 
jaar, zijn vrijwel wekelijks bezig met het 
organiseren van een leuke activiteit voor 
belangstellenden. 
Het meest bekend zijn de stadswandelingen. 
Het Gilde heeft een aanbod van twaalf 
verschillende wandelingen die samen meer 
dan 15 duizend deelnemers per jaar trekken. 
Opvallend hierbij is de groeiende deelname 
van gasten van de cruiseschepen die afmeren 
aan de Waalkade.

Vrijwel dagelijks gaan de gidsen met groepjes 
stadsbezoekers op pad. Ze zijn herkenbaar 
aan de blauwe tassen. Alle gidsen beschikken, 
mede dankzij interne opleidingen, over een 
grote historische kennis over de ontwikkeling 
van de stad, bijzondere gebouwen en 
monumenten. Het zijn vertellers van mooie, 
unieke stadsverhalen en weten deelnemers 
vaak te verrassen met bijzondere details in 
het stadsbeeld.

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, 
eveneens een organisatie die grotendeels met 
vrijwilligers werkt, organiseert activiteiten 

en exposities over de geschiedenis van 
Nijmegen en omgeving. Dit gebeurt op 
een laagdrempelige manier, vaak op lokaal 
initiatief en zonder toegang te vragen.

Naast de stadswandelingen organiseert 
het Gilde nog diverse andere activiteiten. 
De beklimming van de St. Stevenstoren is 
eveneens een vast programmaonderdeel van 
de Gildegidsen. Een keer per week trekken ze 
trouwens ook de natuur in voor wandelingen 
en fietstochten. Die groene buitenactiviteiten 
trekken per seizoen meer dan vierduizend 
deelnemers.

Samenspraak
Al vele jaren kent het Gilde bovendien een 
Taalmaatjes-project, genaamd Samenspraak. 
Hierbij gaan Gildevrijwilligers een-op-een 
in gesprek met een nieuwe Nederlander 
om op deze manier de nieuwe landgenoot 
te introduceren in onze samenleving. De 
resultaten zijn bijzonder: het heeft zelfs 
wel eens geleid tot de aanstelling van een 
Afghaan tot tolk bij het Radboudumc.
Het Gilde kent verder conversatiegroepen 
waar deelnemers met elkaar beter leren 
spreken in het Engels, Duits, Frans of 
Spaans. Elke week zijn er bijeenkomsten 
onder leiding van een conversatieleider, 
vanzelfsprekend ook een vrijwilliger.

info@gildenijmegen.nl
www.gildenijmegen.nl

Tekst: Janny Pijnappels van Kempen, Gilde Nijmegen
Foto: Karina Ronde-Teunissen

Alleen samen 
krijgen we corona 
onder controle
We leven in bizarre tijden. Allemaal 
hebben we onze vragen, angsten, 
onzekerheden en zorgen. De toekomst 
is een groot vraagteken. Wanneer kun-
nen we weer langzaam ons oude leven 
oppakken en gaat dit überhaupt ooit 
nog wel lukken zonder een definitieve 
verandering in je verwachtingen?

De gemeente Nijmegen doet er alles 
aan om haar burgers te ondersteunen 
waar mogelijk. Raadpleeg hiervoor de 
site van de gemeente: nijmegen.nl. In 
een animatie kunt u alle maatregelen 
nog eens op een rijtje bekijken. 

Voor financiële zaken het volgende. 
Als je werkloos bent geraakt kun je 
versneld een uitkering aanvragen. Als 
ondernemer krijg je ook snel de eerste 
steun. Er zijn regelingen om voor de 
werknemers 90 procent van de sa-
lariskosten terug te krijgen en uitstel 
van belastingen. Ook bestaat er een 
woonkostentoeslag voor ondernemers. 
Bij de Stips kun je terecht met hulpvra-
gen. Ook hier kun je in een filmpje zien 
waarvoor je kunt bellen op nummer 
(024) 350 20 00 tussen 09.00 en 17.00 
voor ondersteuning.

Zelf kun je ook veel doen. Veel burge-
rinitiatieven staan op allerlei fora van 
boodschapjes doen voor ouderen tot 
beren voor het raam voor de kleintjes. 
Ondersteun ondernemers door online 
bij hen te bestellen of haal een fijne 
maaltijd op bij de restaurants die een 
afhaalservice hebben. 

Je kunt elkaar op alle mogelijke manie-
ren steunen, maar bovenal: zorg ervoor 
dat het virus zich niet kan verspreiden, 
des te eerder is alles voorbij. De richtlij-
nen van de landelijke overheid hiervoor 
staan ook op de sites.

2020 wordt voor velen van u een in alle 
opzichten gedenkwaardig jaar, maar sa-
men staan we sterk. We komen er weer 
bovenop. Blijf gezond.

Tekst: Anneke Arzbach

Verhuizing Gilde Nijmegen
Gilde zetelt voortaan in het hart van de stad

Mariënburgkapel



 

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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Walk the line
De gemeente Nijmegen is van plan 
een route door de stad te trekken 
van een 2½ centimeterbrede groene 
lijn. De lijn leidt mensen door de 
stad, langs culturele hoogtepunten, 
kunstwerken, historische en ico-
nische bouwwerken en gebieden, 
bijzondere uitzichten en de mooiste 
en gezelligste plekjes van de stad. 
De lijn is bedoeld voor de bezoeker 
die zonder routeboekje door de stad 
wil lopen of de bewoner die de stad 
wil (her)ontdekken. Tien kunstwer-
ken zullen binnen een jaar, één voor 
één, langs de route komen.
Dit had in april moeten gebeuren. 
De coronacrisis kwam daartussen.
Dit alles inspireerde Tom van Vliet 
voor zijn cartoon. 

HET CORONAVIRUS

HET CORONAVIRUS KWAM BEHOORLIJK VLUG

MAAR WANNEER KEERT HET ONS DE RUG?

ER ZIJN AL VEEL MENSEN AAN DOODGEGAAN

DAAROM VALT ER GEREGELD EEN TRAAN

VOOR VELEN IS HET LEVEN NU ERG ZWAAR

MAAR GELUKKIG STEUNEN DE MENSEN ELKAAR

WANT AL STAAT DE WERELD NU OP ZIJN KOP

WE GEVEN DE MOED NOG LANG NIET OP

OOK DE PREMIER HIELD EEN TOESPRAAK

OVER DE GEVAARLIJKE CORONAVIRUSUITBRAAK

AL BEVINDEN WE ONS IN EEN MOEILIJKE TIJD

VECHT ERTEGEN, WANT HET IS WERELDWIJD

DAAROM SLUITEN VEEL BEDRIJVEN HUN DEUREN

IETS WAT BESLIST NIET HAD MOGEN GEBEUREN

MAAR BLIJF ER NIET STEEDS VOOR VREZEN

ER KOMT EEN VACCIN DAT JE KAN GENEZEN

WANT HOE JE HET OOK KEERT OF WENDT

OOK AAN DEZE CORONACRISIS KOMT EEN END

PETER WULLINGS (THE HAPPY MAKER)

Coronagedichten De coronacrisis inspireerde enkele lezers van Mariken tot het schrijven van een gedicht.



rondom de oude waal Foto’s: gerie sandmann

fotopagina


