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Richard Bloem

Richard Bloem, met zo’n achternaam ver-
wacht je een bloemrijk verleden en geurige 
aroma’s in de koffie en het ijs. Verwach-
tingsvol wandelt Mariken dus de Stikke 
Hezelstraat op om kennis te gaan maken 
met die (g)rijzige, uiterst vriendelijke man, 
die na een half jaar al een bekend gezicht 
is. Bekend omdat hij naar iedereen zwaait 
en groet en dus wordt je aandacht al auto-
matisch naar deze prachtige zaak getrok-
ken op nummer 2.

Met een heerlijk kopje koffie word ik verwel-
komd. Omdat dit artikel ook reclame is die de 
ondernemer op de kaart wil zetten. De koffie 
heeft Richard met de leverancier samenge-
steld. Er zijn twee blends die je in de zaak 
kunt opdrinken of kunt meenemen in een to-
go-beker. De koffieblends zijn ook verpakt te 
koop voor thuis. Het is nog lekker vroeg in de 
ochtend en de leveranciers rijden op en af de 
straat. Het is een fantastische plek voor deze 
zaak, vlakbij de Grote Markt en aan de poort 
van de oudste straat van Nijmegen. De zon 
schijnt uitnodigend. Richard steekt van wal en 
gunt Mariken een kijk in zijn leven. 

De 49-jarige Richard woont samen met Ma-
rilyn en heeft een zoon van 18. Zoals zoveel 
ondernemers heeft hij een verleden in de ho-
reca. Ooit heeft hij al in de Stikke Hezelstraat 
gewerkt bij Broodje Sint Steven. In de horeca 
leer je wat hard werken is. Je leert in een team 
werken en met mensen omgaan. Het is ook 
een harde leerschool met veel onregelmatig-
heid en werken als een ander vrij is. Het is een 
vak waar je in en uitstapt, maar dat altijd blijft 
kriebelen. Zo ook bij Richard die na de horeca 
de reclame/marketingwereld is ingestapt. In 
die wereld ontwikkelde hij zich van adverten-
tieverkoper tot bladmanager bij een uitgever. 
Daarna heeft hij dertien jaar voor Omroep 
Gelderland gewerkt op de reclameafdeling, 
ook voor de reclame en de marketing.

In die marketing tijd ging het gezin veel op 
vakantie naar Italië. Daar maak je kennis met 
de heerlijke Italiaanse keuken en het verruk-
kelijke ijs. De basis voor de droom van Richard 
werd er stiekem al gelegd. Plotsklaps kwam er 
een ijssalon ter overname op het pad in een 
andere plaats. Zou dat iets voor mij zijn, vroeg 
Richard zich af. Tijdens de onderhandelingen 

heeft hij heel veel kennis opgedaan, maar 
uiteindelijk is de overname niet doorgegaan. 
Maar wel was de liefde voor het ijs geboren 
en had wortel geschoten. Richard vond het 
leuk en maakte een plan. ‘Ik ga het goed aan-
pakken en dan in mijn eigen stad Nijmegen.’ 
De goede aanpak start in het land van de her-
komst van het heerlijkste ijs: Italië. Om het vak 
van ijsbereider te leren volgde Richard een 
opleiding aan de Carpigiani Gelato University. 
Daar heeft hij nog meer passie gekregen voor 
ijs en alles wat er mee te maken heeft. De 
finishing touch heeft hij daarna als kers op de 
taart geleerd van de Belgische Didier, leraar 
ijsbereiding (met dertig jaar ervaring), die hem 
drie dagen in Nijmegen en een aantal dagen 
in België de absolute basis heeft geleerd van 
het lekkerste ijs van Nijmegen. Het verschil 
met al het andere ijs is dat het Bloem-ijs 
wordt gemaakt met melk en room en niet met 
melkpoeder en water.

Een speurtocht naar een geschikt pand 
volgde, want ijsbereiding vergt heel veel van 
hygiëne, ruimte en koeling. Gelukkig voor ons 
heeft Richard dit gevonden op Stikke Hezel-
straat nummer 2. Op 7 maart opende Richard 
Bloem zijn droom. Na elf dagen moest hij 
vanwege corona weer dicht. Gelukkig kon 
hij na een aantal weken weer met de nodige 
maatregelen ijs en coffee-to-go verkopen en 
daarmee beginnen zijn zaak op de kaart te 
zetten. Wij helpen hem daar graag bij. Inmid-
dels heeft hij het aantal smaken uitgebreid 
naar veertig. Er liggen er zestien in de vitrine, 
waar u steeds afwisselende smaken kunt 
vinden. Een kleine greep: oma’s appeltaart 

Bloem, Ice Coffee&MoreBloem, Ice Coffee&More

Nimweegse Nuilerd
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Qader Shafiq

Dat zijn we stiekem allemaal. Het boeken-
feestpodium over rebellie en dwarsdenkerij 
paste bij mij. Ik heb achtduizend kilometers 
afgelegd, vele schoenen versleten en de 
prikkels van vele prikkeldraden gevoeld 
om hier te mogen zijn. Mag ik mijn verhaal 
doen? 
Een van de redenen waarom ik voor Ne-
derland koos, was de mooie verpakking 
van dit land: het democratische land met 
het vrije woord hoog in het vaandel. Hier 
zou mijn grote mond een veilig bestaan 
vinden. Want ik stam af van een familie 
met het motto: ook al dood, toch je woord. 
Rebellie zit in mijn bloed. 
De vader van mijn opa was rechter. Toen 
hij met een deel van de toenmalige intelli-
gentsia bezwaar maakte tegen de onder-
drukking, waaronder die van Sjiitische Ha-
zara’s in Afghanistan, beval Koning Abdul 
Rahman om zijn ogen eruit te trekken. Zijn 
protest tegen zo’n vonnis, dat niet op de 
wetten van sharia gebaseerd was, stuitte 
op de woede van de koning. Hij moest ook 
nog een flinke geldboete betalen. Waar-
door de familie veel grond en bezittingen 
moest verkopen. Overigens, deze koning 
Abdul Rahman kreeg in de jaren 80 van de 
negentiende eeuw geld en wapens vanuit 
Brits India om de invloed van Russen en 
Iran tegen te houden. 
De geschiedenis herhaalt zich. Zie wat de 
Taliban nu in Afghanistan doen en hoe zij 
onthaald worden. De vele aanslagen op 
Hazara’s in Kabul zijn voorbeelden van die 
barbarij. 
Later werd mijn blinde over-opa gerehabili-
teerd. Hij werd een gerespecteerde imam. 
Zijn zoon, de vader van mijn vader wiens 
naam ik draag, werd een jonge ambtenaar 
in dienst van koning Amanullah. De man 
die in 1919 aan de macht kwam wilde 
Afghanistan veranderen in een moderne 
democratie met vrijheden voor vrouwen 
en minderheden. Mijn opa dacht mee aan 

het ontwerp van een nieuwe grondwet. Hij 
was net zo hoopvol als vele ambtenaren 
die van de koning verplicht een pak moest 
dragen, roken en fietsen. 
De Britten, die niet wilden dat een vrij en 
modern Afghanistan een inspiratiebron 
voor separatistische gevoelens in India 
zou worden, begonnen moslim-radicale 
propagandisten naar Afghanistan te sturen. 
Zij brachten de veelkleurige boerka’s die 
nu wereldwijd als een Afghaans fenomeen 
bekend staan, naar Afghanistan en riepen: 
bedek je vrouw. Verzet je tegen de god-
deloze Amanullah en zijn vrouw koningin 
Soraya. De hervormingen van de koning 
(die veel steun kreeg vanuit niet- Brits Eu-
ropa), bleken niet opgewassen tegen een 
grote volksopstand. Koning Amanullah, die 
vanwege zijn anti-Britse politiek in sommi-
ge delen van Europa niet geliefd was, werd 
de naamgever van het woord ammehoella 
in de Nederlandse taal. De Afghaanse oor-
sprong van dit Nederlandse woord is velen 
onbekend.
Toen de opstandelingen aan de macht 
kwamen en Amanullah vluchtte, was opa 
Ghulam Qader ondergedoken. Later zou 
hij als dichter velen inspireren. De kinderen 
van mijn opa, mijn vader en zijn broers, 
namen geen blad voor hun mond. Zij wer-
den van school gestuurd. Op het werk ont-
slagen. De artikelen van drie schrijvers en 
een wetenschapper onder hen werden ver-
boden en zij hebben vanwege hun ideeën 
de gevangenis en de ellende van de vlucht 
moeten ervaren. 
Eenmaal op de vlucht, heb ik voor Ne-
derland gekozen omdat ik hoorde dat de 
vluchteling in Nederland welkom was. Ben 
ik dan niet als de voorouders van de Ne-
derlander van nu, die ook van elders geko-
men zijn en hier tegen het water gevochten 
hebben? Dit land is gebouwd door van 
elders gekomenen. 
Ik ben mevrouw Roos, de functionaris van 
het Asielzoekerscentrum Steenwijkerwold 
die mij naar Nijmegen heeft gestuurd, 
dankbaar: ‘Jij moet naar Nijmegen. Die 
stad past goed bij jou.’ 
Ons Nederland is in Nijmegen begonnen. 
Mijn Nederland ook. Hier, waar de Ba-
taafse rebel Julius Civilis, door zijn opstand 
tegen de Romeinen de eerste Nederlandse 
held werd. Hier heb ik woord voor woord 
Nederlands geleerd. Om het verhaal van 
Nederland te begrijpen. Het land van Han-
nie Schaft, Johan van Oldenbarnevelt, 
Pim Fortuyn en Anil Ramdas. Het land 
van de rebel en de dwarsdenker - en van 
de volhouder Willem Oltmans. Het land 
waar iedereen stiekem de Snowdens en 
Assanges van deze wereld leuk vindt. 
Zonder op te staan en zich sterk te maken 
om straat- of pleinnamen naar de ware 
helden te vernoemen. Dwars, onaangepast 
en onafhankelijk zijn is iets voor de echte 
Nederlanders. 

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom

Rebellen en 
dwarsdenkers

met kaneel, de absolute topper: Nimweegse 
Nuilerd, cake van cheese, pistache, zuurpruim, 
choco gletsjer, tiramisu, stracciatella. Kortom, 
veel te proeven. Richard heeft ook sorbet-
ijs van vers fruit uit de streek en waterijsjes, 
waaronder NEC-ijs en regenboogijs. Hij werkt 
graag samen met andere ondernemers uit de 
stad. Op veel plekken kun je dus al het toetje 
krijgen van ‘zijn’ ijs, zelfs buiten het centrum, 
bijvoorbeeld bij het nieuw te openen café 
Buuf (het oude Goffertzicht). We gaan dus 
nog veel over Bloem horen, temeer omdat Ri-
chard vanaf half oktober het concept om gaat 
bouwen naar het winterconcept. Het wordt 
dan als het ware een uitbouw met stamppot-
ten en pasta’s. De stamppotten krijgen de 
Italiaanse schwung, dus met onder andere 
gedroogde tomaatjes en mozzarella. Je kunt 
ze verrijken met Italiaanse gehaktballetjes, 
worstjes en stoofpot. Van de pasta’s komen 
verschillende varianten. Ook zijn er vegetari-
sche varianten van de stampotten en pas-
ta’s te verkrijgen. Alles wordt kakelvers met 
streekproducten. Geen gebruik van zakjes en 
zout. Verse kruiden en heel gezond. Je kunt 
je eigen portie samenstellen en je kunt het zo 
nodig ook laten bezorgen met Mister Butler. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op de site: www.
bloem-icecoffeeandmore.nl, houd de Face-
booksite in de gaten of bel 06 53 84 13 36, 
maar ga vooral proeven. Verrukkelijk.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

IJsvitrine

Terras
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B O O T C A M P
door ProFitt

Op een mooie maandagavond zit ik op het 
muurtje op de hoek van Waalkade en Voerweg. 
Een groep jonge mannen en dames - leeftijdsca-
tegorie 30’ers, maar deelnemers uit iedere leeftijd 
zijn welkom - bereidt zich voor op hun wekelijkse 
bootcamp, georganiseerd door het Nijmeegse 
voedings- en lifestyle-adviesbureau ProFitt. Laura, 
de trainster, instrueert de sporters. Als opwarmer 
eerst een rondje rond het Valkhof, trappen op en 
ze verdwijnen uit het zicht achter het groen van de 
bomen en struiken. Met platte pionnen zet Laura 
alvast het parkoers uit. ‘De groep is telkens verschil-
lend’, vertelt ze intussen, ‘verschillend qua aantal en 
qua leeftijd. Vandaag zijn we met z’n tienen.’ Wat 
ga je doen? Laura: ‘Ik deel ze in in tweetallen, zodat 
de éne steeds een intensieve rek- en strekoefening 
doet, terwijl de ander om het hardst het parkoers 
aflegt. Zo breng ik er ook een beetje een wedstrij-
delement in.’ 
Voordat ik het zelf in de gaten heb, verschijnen de 
sporters weer terug op het veldje aan de voet van 
het Valkhof, een beetje puffend, maar de training is 
pas net begonnen. Dan begint de echte bootcamp.

Wat is een bootcamp?
Een bootcamp is oorspronkelijk een militair 
trainingsconcept. In groepsverband wordt in de 
buitenlucht onder begeleiding van een trainer 
gesport. De trainingen bestaan uit hardlopen, 
intervaltraining en fitnessoefeningen, dus zowel 
conditie- als krachtoefeningen. Als afsluiting komen 
er nog wat stretch- en lenigheidsoefeningen aan 
bod. Weer en wind kunnen in principe het sportple-
zier niet minderen, maar met een stralend zonnetje 

is het natuurlijk het fijnst. In veel wijken in Nijmegen 
worden tegenwoordig bootcamps georganiseerd.

ProFitt

ProFitt is een gezondheidsorganisatie voor 
professionele en gespecialiseerde begeleiding 
op gebied van voeding, dieetadvies en 
lifestyle coaching. Het richt zich op fit zijn, 
maar fit zijn betekent voor iedereen iets 
anders: afvallen, conditie opbouwen, lekker in 
je vel zitten of verbetering van je gezondheid. 
ProFitt maakt een plan op maat om de eigen 
gezondheidsdoelstellingen te verwezenlijken. 
Daar past een bootcamp prima in, vooral 
vanwege de gevarieerde oefeningen en de 
intensiteit ervan. De trainingen zijn goed te 
volgen voor zowel de beginnende als voor de 
gevorderde sporter. Er is wel enig doorzet-
tingsvermogen vereist, maar iedereen wordt 
aangemoedigd om het optimale uit zichzelf te 
halen.

ProFitt Bootcamp
Iedere maandagavond geeft Laura Hoogers 
bootcamptraining aan een groep fanatieke 
sporters op de Voerweg bij de Waalkade 
van 19.15 tot 20.15 uur. Het niveau is heel 
divers en de training wordt op ieders niveau 
aangepast. Wil je graag een keer een proefles 
meedoen? Neem dan met ons contact op 
via info@profitt.nl.

Kosten: 50 euro voor een 10-strippenkaart.

Teksten: Jack Fila en website Profitt
Fotografie: Gerie Sandman en Jack Fila

Stip Centrum
Stip Centrum is weer open op dinsdag 9.30-12.00 en donderdag 14.00-16.30 uur. U kunt een afspraak maken op nummer (024) 350 20 00 (Stiplijn), van maan-
dag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur. Mensen kunnen op de openingstijden ook langskomen om een afspraak te maken.
Stip Centrum, ’t Oude Weeshuis, Papengas 8, Nijmegen

Wist u dat:

Poëziewandelingen

De data van de poëziewandelingen 2020, ge-
bruikelijk iedere derde zaterdag van de maand: 
21 november en 19 december, start 11.00 uur. 
De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. De 
kosten voor deelname bedragen 10 euro inclu-
sief het boekje met beschrijving van de route 
en de gedichten die je op de route tegenkomt.
Vertrek vanaf de stadsbibliotheek Mariën-
burg onder leiding van een gids en vaak een 
bekende dichter.

Gezellig Nijmegen

Wist u dat Gezellig Nijmegen aan de Ganzen-
heuvel 56 allerlei leuke en gezonde activiteiten 
organiseert? Zoals salsa dansen, open medita-
tie, yoga? Ga voor meer informatie naar www.
gezellignijmegen.nl.
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In augustus 2018 verwierven wij onze enorme, ruige, klimstenen. Nu, in 
2020, kwamen er drie jonge damhertjes, hindes, bij. De elegantie van 
deze hertjes en de ruigte van de stenen geven een betoverend beeld. 
En juist dít beeld is nu te zien in de dierenweide én op deze foto.
Tot voor kort liepen er zes hindes in de wei, maar helaas stierven er 
onlangs drie van deze al oude dieren. 
Damherten zijn aantrekkelijk en vaak afgebeeld op schilderwerken.  
Zelfs dichters wist dit dier te inspireren tot humorvolle poëzie:

Damhert
Wanneer een damhert in Groot-Ammers
Potjes damt met andere dammers
Heeft hij een perfect systeem:
Meestal gooit hij het probleem
Wanneer het hem te machtig wordt
Bij een ander op het bord.

De Romeinen hebben het damhert meegenomen naar onze streken. In 
de Middeleeuwen werd dit sierlijke hert door koningen en de adel ge-
houden in parken en bossen, ook voor de jacht. Nu leeft het damhert 
in ons land ook in vrijheid.

Het hert werpt zijn gewei ieder jaar af in april. Dan begint weer de 
groei van een nieuw gewei. Een hinde heeft geen gewei.

Damherten zijn heel gemakkelijk te houden. Zij kunnen toe met heel 
sober voedsel, bij voorkeur gras. Zij passen zich ook makkelijk aan, zo 
verliep de integratie in onze dierenweide ook vlekkeloos. 

Onze hindes zijn ongeveer 1 jaar oud, ze kunnen nog lang onze ogen 
strelen. 

Tekst: Joke van Onna     Foto: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark

De extremen raken elkaar
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (8)
Lange Hezelstraat 38, familie Brekelmans

Als stadsgids van Gilde Nijmegen liep Ed Nieuwenhuis al 
enige jaren met bezoekers door de Hezelstraat en omgeving. 
Hij maakte kennis met huidige bewoners en ondernemers in 
de straat. Dit jaar sloot collega-gids Thed vanden Berg zich 
bij hem aan. Een oproep in de Gelderlander aan mensen 
die geboren en getogen zijn in de Hezelstraat leverde een 
onverwachte hoeveelheid reacties op. Sindsdien nodigen de 
twee gidsen wekelijks één van de mensen die gereageerd 
hebben uit om een bezoek te brengen aan hun geboortehuis 
en de omgeving waar ze zijn opgegroeid. Het doel om op 
deze manier verhalen en beelden te verzamelen, levert ver-
rassende resultaten op. 

Dit keer familie Brekelmans, Lange Hezelstraat 38.Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

Driemaal een oproep in de rubriek ‘Lezers 
helpen lezers’ in de Gelderlander - een oproep 
aan mensen die in de Lange Hezelstraat ge-
boren/en of getogen zijn - leverde veel reac-
ties op. Reacties van bewoners die er woon-
den vóór, tijdens of ná de oorlog. We staan 
dit keer voor pand nummer 38 aan de Lange 
Hezelstraat. Het pand werd van 1933 tot 1948 
bewoond door opa en oma Brekelmans en 
van 1948 tot 1973 door zoon Chris en Anto-
nia Brekelmans-Roording. De familie Brekel-
mans had daar een schoenenwinkel. De oudste 
zoon van Chris en Antonia, Henk Brekelmans 
en woonachtig in Boedapest, heeft gereageerd 
op onze laatste oproep en ons laten weten dat 

hij eind augustus 2020 een week in Nijmegen 
te gast zal zijn bij zijn broer en vier zussen. 
Reden voor ons om een bezoek aan pand num-
mer 38 voor te bereiden (foto’s 1 en 2).

De geschiedenis
Waar we in de vele panden die we tot nu toe 
bezochten veel authentieke overblijfselen uit 
een ver verleden aantroffen, is dat in dit pand 
minder het geval. Het pand is vanaf 1400 vol-
gens onderzoekers uitzonderlijk veel van eige-
naar gewisseld. (‘Het is een lange opsomming 
van jaartallen, maar het geeft enigszins een 
beeld hoe bepaalde families met onroerend 
goed omgingen. Hun handelen op die markt 

blijkt nog steeds te achterhalen.’) Het droeg 
de namen Den Engel en het Witte Hert of het 
Roode Hert. Toen bewoner Abraham Abra-
hams in 1714 met zijn vrouw naar de schepen-
bank ging om twee hypotheekaktes te laten 
opmaken, waren ze er niet helemaal met hun 
hoofd bij. In de ene akte lieten ze optekenen 
het Witte Hert terwijl de andere akte vermeldt 
het Roode Hert.*)

De familie Brekelmans
Opa Brekelmans kocht in 1933 winkel èn 
bovenverdieping aan de Lange Hezelstraat 
nummer 38. In de winkel vestigde hij een 
schoenenzaak (foto’s 3 en 4). Zoals bij veel 
panden in de Lange Hezelstraat werd ook hier 
flink uitgebreid in noordelijke richting, aan de 
achterzijde dus. Vast aan de langgerekte win-
kel lagen keuken, toilet en woonkamer. Een 
complete woning werd achter de winkel aan-
gebouwd (1933) om voldoende slaapkamers 
voor de kinderen te creëren. Een nog steeds 
aanwezige glazen overkapping zorgde voor de 
verbinding tussen winkel en aanbouw. 

Na de oorlog, in 1948, werd de winkel over-
genomen door zoon Chris en diens vrouw 
Antonia Roording. Zij zetten de schoenenzaak 
voort en zorgden ook voor een rijk nageslacht: 
twee zoons en vier dochters. Henk Brekel-
mans, hierboven al genoemd, was de oudste 
van het stel. Zijn broer Willem leek de aan-
gewezen persoon om de volgende generatie 

Foto 1. Familie Brekelmans voor pand nummer 38                Foto 2. 1975
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Foto 3. Vanaf 1933 een winkel van Brekelmans

Foto 5: Wim, Mieke en Henk in de achtertuin Foto 6. Einde van Jeans Town in 1991

‘Brekelmansen’ te zijn die de schoenenwinkel 
zou voortzetten. Henk niet, Henk was meer 
de provo van de familie. Weliswaar kwam hij 
door toedoen van een heeroom op het semina-
rie terecht, maar dat werd geen succes (foto 5). 
Henk: ‘In die tijd was het de gewoonte dat de 
oudste zoon geacht werd naar het seminarie te 
gaan. We hadden een heeroom, een neef van 
mijn vader, die zat een beetje te pushen. Een-
maal op het seminarie merkte ik dat ik de mei-
den toch wel leuker vond dan het seminarie.’ 

Willem: ‘Mijn ouders hebben geprobeerd ook 
mij op een seminarie te krijgen in Zetten. Maar 
toen ik die muren daar zag, die ik hier in de 
Lange Hezelstraat achterin de tuin al gewend 
was, dacht ik: daar ga ik niet zitten!’ 

Zus Mieke tot Henk: ‘Ja, jij had een pak voor 
de helft wit en voor de helft zwart geschilderd. 
Jij was provo.’ Al met al zeven jaar op het se-

minarie gezeten, maar de zussen blijken dat 
destijds niet zo meegekregen te hebben. Zij 
zagen Henk tenslotte maar één week per jaar.

De bovenverdieping
Aanwezig zijn de broers Henk en Willem 
en de zussen Mieke en Janneke. Mariëtte en 
Christine ontbreken. We gaan eerst naar de 
bovenverdieping, waar we hartelijk worden 
ontvangen door de huidige kamerbewoners. 
Vragen stellen tijdens deze ontmoeting is niet 
nodig. 
Bij het betreden van het bovenhuis, nu studen-
tenhuisvesting, zijn de kreten van herkenning 
niet van de lucht. Als alle ooh’s en aah’s voor-
bijgekomen en geland zijn, is het helemaal 
duidelijk hoe deze ruimtes in de kinderjaren 
gebruikt werden. Zowel op de eerste als de 
tweede etage van nummer 38 was sprake van 
hele grote zolders, magazijnen, waar de voor-
raad schoenen opgeslagen lag. 

Willem: ‘Het was niet één open ruimte, hier 
boven in het magazijn. Het waren allemaal af-
getimmerde hokjes. Geen deuren, wel trapje 
op, trapje af. Alleen de gang die je hier ziet, 
was toen ook de doorgang van voor naar ach-
ter.’ Er was zelfs nog een derde etage, een 
zoldertje, het pantoffelzoldertje. Daar stonden 
alleen pantoffels.

Henk: ‘Ik denk dat het meer de bijnaam was 
voor de zolder van opa en oma. Voor ons hoor-
de de pantoffelzolder bij opa en oma.’ 

Voordat we de winkel kunnen bezichtigen, het 
huidige Tenzin Tibet Huis, gaan we eerst nog 
even via de Papengas naar de tuin aan de ach-
terzijde. 

De tuin
‘Is dit nou onze tuin, zo klein?’, vraagt Jan-
neke verbaasd. Op het bevestigende antwoord 

Foto 4. Schoenenwinkel Brekelmans
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Foto’s 9. De trap naar boven, achter in de winkel

volgt de uitleg. ‘Toen de eigenaar het pand van 
de buren, nummer 40, heeft aangekocht en wij 
hier weg gingen, heeft ook hij naar achteren 
uitgebouwd en de helft van onze tuin in beslag 
genomen’, vertelt Mieke (foto 7).

Willem vult aan: ‘Toen wij hier weggingen 
heeft de latere eigenaar, Pim van Duuren, er 
ook een stuk bovenop gezet, want dit was 
vroeger plat dak van nummer 36, van Kwak-
kernaat.’ Het rolluik waar we tegenaan kijken, 
verbergt de dubbele deuren die er in die tijd 
ook al waren, als toegang vanuit de woonka-
mer naar de tuin. 

De tuin was dus groter en liep tot aan de muur, 
een dichte muur. In die tuin: een zandbak, een 
kloppaal waar later de schommel aan werd op-

gehangen, een kippen- en een konijnenhok 
en er stond een perenboom waar de geit aan 
werd vastgebonden. Tot slot stond in de tuin 
een enorme olietank van 1200 liter.

Willem: ‘Wat leuk was. De muur scheidde 
onze tuin echt van het weeshuis daarachter. 
Dat was een besloten gemeenschap. Als wij 
in de tuin zaten, had mijn vader de gewoon-
te zijn luchtbuks te pakken en de mus, de 
spreeuw of de merel die daar op het dak zat, 
neer te knallen. Die donderde zelfs een keer 
in de soep die beneden op tafel stond’. 

De winkel
Het is op deze woensdagavond inmiddels 18 
uur geworden. Na sluitingstijd kunnen we 
in de winkel terecht, het Tenzin Tibet Huis. 

Nog niet eerder bezocht ik met zo’n groot gezel-
schap een pand. Naast de twee zussen en twee 
broers Brekelmans zijn daar gastvrouw Eline en 
gastheer Tsultem Rinchen Dorjee van het Ten-
zin Tibet Huis. Ook de eigenaresse van het pand 
ernaast, de Engelbewaarder, schuift aan. En nog 
niet eerder stond er bij onze interviews zo’n ge-
zellig zitje klaar met koffie en een versnapering. 
We voelen ons 100 procent welkom. En ook hier 
raakt de familie niet uitgekeken en uitgepraat. 
We zitten in een ruimte achter de winkel die nu 
dienst doet als magazijn, maar waar de familie 
Brekelmans vroeger de keuken, het toilet en de 
woonkamer had (foto 8). 

‘Als wij vroeger naar ons woonhuis wilden, 
moesten we altijd door de winkel. Achterin de 
winkel was de trap naar boven (foto 9). Toen het 
pand in 1991 verkocht werd aan Pim van Duuren 
heeft deze de magazijnen boven omgebouwd tot 
appartementen. Daar kwam studentenhuisves-
ting in. Voor de toegang tot deze appartementen 
kocht hij een stukje trapopgang van buurman 
Kwakkernaat, eigenaar van de sigarenwinkel. 
Dat werd de opgang tot de appartementen en 
daardoor verviel de trapopgang in de winkel.’ 

De winkel
De eigenaresse van de Engelbewaarder, Yvonne 
Roelofs, heeft vroeger in dit pand gewerkt bij de 
opvolgers van de familie Brekelmans: Wilfred 
van Es en Roel van de Emde. Het bedrijf dat 
Wilfred van Es startte was Jeans Town in 1973. 
Tien jaar later werd de zaak overgenomen door 
Roel van de Emde (foto 6).

Foto 7. Dubbele deuren achter het rolluik, 2020

Foto 8. Janneke, Willem en Henk, meer dan 
welkom in het Tibet Huis 
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Bent u geboren en/of getogen in de 
Hezelstraat? Wij kijken uit naar uw ver-
halen. Laat het ons weten via edann@
upcmail.nl of bel naar 06 43 79 51 51.

Willem: ‘In de voorgevel van nummer 38 zat 
een enorme scheur. Daardoor werd de prijs 
enorm gedrukt. Dat was ook de reden dat mijn 
vader het verkocht aan Wilfred van Es.’ 

De kelders
Bij alle panden die we tot nu toe bezochten 
en beschreven, konden we de kelders in. Bij 
pand nummer 38 gaat dat niet lukken. Toen de 
kinderen Brekelmans werden geboren, waren 
de kelders al volgestort met het puin van het 
bombardement. 
Drie toegangen tot de volgestorte kelders zijn 
in de winkel terug te vinden. Een ervan ligt 
onder de mat die je direct bij binnenkomst 
betreedt, tussen de twee glazen winkelpuien. 
Bij een tweede, achteraan in de winkel, is nog 
zichtbaar dat deze kelder doorloopt onder het 
pand ernaast, het pand van de toenmalige si-
garenwinkelier Kwakkernaat, waar nu Kinky 
Kappers zit. 

Pim Modern
In 1991 kocht Pim van Duuren de winkel op 
nummer 38. Pim en Anja van Duuren zaten 
aan de overkant op nummer 41 en hadden daar 
hun winkel in gordijnstoffen. De winkel daar 
droeg de naam Modern (foto 10). Op num-
mer.38 veranderde dat in Ridomo.

Het echtpaar Van Duuren bleef wonen op 
nummer 41. Van daaruit verhuisden ze naar de 
Graafseringweg.

Mieke over de overbuurman: ‘Wij dachten 
echt dat hij met zijn achternaam Modern heet-
te, Pim Modern.’ De naam Modern stond ook 
op de etalageruit. 

Tijdens dit interview is nu ook Anja van Duu-
ren (85) aangeschoven. Haar man Pim is vorig 
jaar overleden. ‘Ik trouwde met Pim en ging 
toen in de winkel werken’, vertelt ze. ‘Zo was 
dat vroeger. Een winkel met gordijnen. Ons 
atelier was helemaal boven in het pand. Dus 
we moesten altijd heel veel trappen op en dat 
wilden we niet meer. Dat is de reden dat we 
naar deze kant van de straat gekomen zijn. 
Hier hadden we het atelier beneden.’

Het is mij trouwens bij onze ontdekkingsreis 
door de Lange Hezelstraat opgevallen, dat 
heel veel winkeliers van de oneven (zuid-)kant 
naar de even (noord-)kant zijn overgestoken.

Denk aan Heijdenrijck, Keijser, de Poppen-
dokter. Anja van Duuren: ‘Dat komt waar-
schijnlijk omdat de panden hier dieper zijn. 
Naast ons zaten bakker Wijers en de ouders 

van Hennie de Wit. Sengers zat verderop. Je 
kreeg vroeger in de straat ’s avonds de avond-
krant. Dan bekeek je snel de advertenties en 
ging dan net voor sluitingstijd naar bijvoor-
beeld Sengers om het voordeeltje op te halen. ‘

Op nummer 41 zat ook de moeder van Pim van 
Duuren: tante Dinie. In de oorlog bleef zij daar 
zitten. Anja’s joodse schoonmoeder was sterk. 
‘Ik blijf hier’, zei ze. De ouders van Hennie 
de Wit kwamen haar, terwijl ze ondergedoken 
zat, regelmatig eten brengen. ‘Ze droeg een 
ster en heeft op meerdere plaatsen in de straat 
ondergedoken gezeten.’

De Van Duurens hadden een NSB’er als buur-
man en hij wees de Duitsers dan ook graag de 
weg naar het pand van de Van Duurens. Bij 
een inval door de Duitsers, met dank aan de 
buurman, vluchtte tante Dinie via het dak naar 
buiten en ontsnapte. 

Pakpapier
Tijdens de vriendelijke ontvangst in het ma-
gazijn van het Tenzin Tibet Huis valt ons oog 
direct op twee rollen pakpapier die niet toe-
behoren aan de huidige winkel. Op die rollen 
twee namen: Modern en Ridomo (foto 11). 
Rollen pakpapier uit een ver verleden van de 
gordijnenwinkel van Pim en Anja van Duuren. 
Modern toen ze nog hun winkel hadden aan 
de overkant en Ridomo toen ze in 1991 ver-
huisden naar de overkant. Het Franse woord-
je ‘rideau’ staat voor ‘gordijn’. Plak daar de 
eerste twee letters van Modern achter en we 
zien Ridomo verschijnen. Tegen de eigenaars 
van het Tenzin Tibet Huis zei Pim bij de over-
dracht: ‘Ik heb hier nog twee rollen pakpapier. 
Gebruiken jullie die maar.’ 

‘Dat vind ik nou leuk dat ik dat terugzie. Ik 
zou het echt niet meer weten’, merkt Anja van 
Duuren verrast op. 

*) Bron: Willy Niessen, ‘Nijmegen, de bewo-
ningsgeschiedenis van de Lange Hezelstraat’

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: familie Brekelmans, Anja van Duuren, Stichting
Stadsherstel Nijmegen en Ed Nieuwenhuis 

Foto 11. Rollen pakpapier, nog van vóór 2009

Foto 10. Pand nummer 41 van Pim en Anja van Duuren



12

OKT 2020

Ditjes en datjes

Afval naast de ondergrondse container

Groene lijn

Tentoonstelling
Heb je behoefte aan een optimistisch gevoel 
in deze druilerige herfstdagen, bezoek dan 
de tentoonstelling Geel als Citroen, Rood als 
Tomaat in Museum Het Valkhof. Deze feel-
good-tentoonstelling van Erik Mattijssen en 
Ineke Hans loopt tot en met 31 januari 2021. 
In alle rust en corona-proof wordt de samen-
werking getoond tussen deze twee toptalen-
ten met internationale bekendheid. Ineke is 
productontwerper en Erik beeldend kunste-
naar. Hun samenwerking is een feest gewor-
den van kleur. Alleszins de moeite waard om 
te bezoeken. Meer info: www.tentoonstellin-
genmuseumhetvalkhof.nl 

Theaters
Bezoek vooral ook onze theaters om hen door 
de crisis heen te helpen. Zij hebben, reke-
ning houdend met de coronaregels toch een 
veelzijdig programma kunnen samenstellen. 
De programma’s duren gemiddeld een uur tot 
anderhalf uur zonder pauze. Op de website 
www.stadsschouwburgendevereeniging.nl 
vindt u het hele programma en de bijboekin-
gen.

Groene lijn
De 8 kilometer lange groene lijn langs de 
culturele hotspots, kunstwerken, historische 
en iconische bouwwerken met bijzonder 
uitzichten veroorzaakte veel hilariteit onder de 
bewoners en bezoekers van deze stad. Lang 
bleef de groene slang niet in leven. Inmid-
dels is het een groene strakke lijn die beter 
functioneert en hier en daar is opgeleukt met 
vrolijke voorstellingen. 

Minder bussen over kade
Het is weer wat minder druk met de bussen 
op de Waalkade omdat de buslijnen 58 naar 
Kleef visa-versa, 82 naar Millingen, 300 naar 

Arnhem/Huissen en 331 Arnhem/Velp al weer 
geruime tijd over de singels rijden. Jammer 
is wel dat lijn 331 door de Dukenburgers 
veelvuldig gebruikt wordt om het centrum 
te bezoeken omdat lijn 6 23 minuten extra 
reistijd beslaat en duurder is. Hier is dus weer 
niet goed nagedacht. U kunt nu opstappen op 
de Canisiussingel en de Nassausingel en dat is 
wel verder lopen voor het winkelend publiek.

Afval
Het afval blijft in het centrum een probleem 
op veel plekken. Het oud papier wordt of 
te vroeg of te laat buitengezet. De plastic 
oranjezakken worden gebruikt voor restafval. 
Grijze zakken worden naast de containers 
gezet enzovoort. De Dar en de gemeente zijn 
benieuwd naar ervaringen van bewoners. Er 
worden open gesprekken georganiseerd in 
kleine groepen van acht personen op ander-
halve meter afstand. Als u mee wilt doen en 

denken, kunt u zich aanmelden op www.dar.
nl/meedenkenoverafval. Als bedankje voor uw 
moeite en tijd krijgt u een pakket met lokale 
producten.

Oplaadkluisjes
De fietsenstalling aan de Bisschop Hamer-
straat heeft sinds kort gratis twintig oplaad-
kluisjes voor elektrische fietsen. Met een 
cijferslot zijn de kastjes af te sluiten. Het is 
een proef. Hopelijk slaagt deze, zodat er meer 
kastjes komen. Ook is er in diezelfde fietsen-
stalling nu een exclusieve gereserveerde plek 
voor bakfietsen in de beheerde stalling. Nu 
ook nog meer oplaadpunten voor elektrische 
auto’s voor duurzaamheid in de binnenstad 
en het centrum wordt nog aantrekkelijker 
voor de bezoekers.

Wolf
Onlangs is ook de wolf in Nijmegen terugge-
keerd en wel de Waterwolf. Een metershoog 
bronzen kunstwerk voor het Casino ter hoog-
te van het Besiendershuys siert de vernieuwde 
Waalkade op. De meningen op Twitter zijn 
verdeeld over het al dan niet mooi zijn van het 
beeld de Waterwolf, maar het is kunst en dan 
mag dat. De Waterwolf is gemaakt door het 
duo Space Cowboys. Een wolven-pup en een 
kind in een duikpak verwijzen respectievelijk 
naar de Romeinse oorsprong van Nijmegen 
en de band met het water. De wolf heeft een 
lauwerkrans om zijn nek en staat ook voor de 
nabijheid van natuur en water (Ooij en Waal). 
De Waterwolf neemt als het ware happen uit 
het land, water is altijd gevaarlijk. Er zitten 
ook vrolijke elementen aan het beeld zoals de 
met pinnen aan de romp bevestigde poten, 
waardoor de wolf op een speelgoedpop lijkt. 
Ga vooral kijken. 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann
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William Nijland

Uit de dagelijkse 
rapportage
• Melder belt dat er een man al zeker 15/20 
minuten op het toilet zit en dat hij de hele 
tijd kreunt en op zijn mobiel zit. Melder weet 
niet wat er aan de hand is, maar wil hem 
verwijderd hebben.
• Dan een aangifte. Aangever is kort van 
stof: 13.30-14.00 uur Lunchen. Fiets van 
mijzelf en van mijn vrouw. Gazelle, 2x 
Damesfietsen. 1 juli fietsen gekocht. 2000 
euro.
• En een gesprek aan de telefoon bij 0900-
8844. Ze had CBD-olie gebruikt. Die had ze 
gekregen. Ook had ze drie biertjes gedron-
ken op een feestje, maar wist het even niet 
meer. Hierom belde ze de politie. Ze wil ook 
niet dat haar ouders dit weten.
• Meteen erna een andere melding. Meld-
ster, die vaag en mysterieus doet, geeft aan 
dat haar vriend ziet dat er een illegaal co-
ronafeest met dj is en ze hebben allemaal 
dezelfde kleding aan.
• Wat later op de avond op een andere loca-
tie. We hoorden hard geschreeuw en harde 
muziek. Of wij een huiszoekingsbevel had-
den? Bon aangezegd voor de geluidshin-
der. Was het er niet mee eens. Vond dat wij 
een waarschuwing hadden moeten geven.
• Tot slot bij een controle. In een voertuig. 
Wij roken een penetrante geur, welke ons 
bekend is als drugs. Wij zagen dat de be-
trokkene rode ogen had en hoorde de be-
stuurder zeggen dat hij een joint op had.

Tja, kreunen op het toilet begrijp ik, maar 
hoe weet melder nu dat hij op zijn mobiel 
zit?,
dat je boos bent als je fiets gestolen is,
dat je na bier en wietolie de politie belt, niet 
weet waarom en dat je ouders het niet mo-
gen weten,
er illegale coronafeestjes zijn die overlast 
veroorzaken en dat wij dan maar moeten 
waarschuwen
en tot slot: opgelet!!! In Nijmegen is iemand 
gecontroleerd: hij heeft rode ogen.

Het is bijna Halloween.

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

Bewonersplatform 
Nijmegen-Centrum
Beste mede-bewoners van het centrum en 
de Benedenstad,

Inmiddels is COVID-19 al ruim een half jaar 
onder ons. Ten behoeve van onze gezond-
heid duren de maatregelen voorlopig nog 
voort en zijn zelfs weer aagnescherpt.
We merken het ook in onze woonomgeving: 
grote evenementen zijn er niet, er zijn strikte 
maatregelen wat betreft de horeca en bij 
elkaar op bezoek gaan is ook aan banden 
gelegd. Ook zien we weinig grootschalige 
ontwikkelingen vanuit de gemeente Nijme-
gen die onze leefomgeving raken en waar 
we als collectief op kunnen inspelen.
Voorlopig zullen we de anderhalve meter 
afstand moeten respecteren en houden we 
ook de rest van het jaar geen fysieke bijeen-
komsten in een besloten ruimte.

We willen wel graag inventariseren wat er 
speelt in de wijk en vervolgens eventueel 
een online vergadering houden, of met een 
kleine afvaardiging van de buurten samen-
komen om te kijken hoe we zaken weer ver-
der kunnen helpen.

Graag horen wij van bewoners wat deze 
coronatijd heeft gebracht aan kansen en 
bedreigingen. En dan bedoelen we niet 
eventuele klachten die bij de Meld&Herstel-
lijn van de gemeente of bij de politie thuis-
horen, maar meer in brede zin:

• Veel meer bewoners zijn gaan thuiswerken: 

heeft dit invloed op de woonomgeving in 
het centrum of de Benedenstad?
• Veel ouderen zijn aan huis gekluisterd ge-
weest en Stichting Benedenstad heeft zorg-
gedragen voor een grote groep mensen: 
hoe zit het met de overige buurten? Zijn er 
dingen die we centrumbreed aan kunnen 
kaarten bij de gemeente?
• Wat zijn er in de eigen omgeving aan po-
sitieve of juist negatieve zaken te melden?
• Zijn er brandende kwesties die centrum-
breed opgepakt moeten worden?

Natuurlijk zien we allemaal dat de drukte in 
de stad weer is toegenomen en de ander-
halve meter afstand in veel straten lastig 
of niet haalbaar is. En ja, we zien soms met 
lede ogen aan hoe bezoekers op terras, 
winkel en straat de regels aan hun laars 
lappen. Dat is niet zomaar te veranderen. 
Bewoners hebben daardoor ook vaak al een 
ander ritme gekregen bij bijvoorbeeld het 
boodschappen doen om de grootste drukte 
te vermijden. Meer goede tips om de buren 
te helpen zijn welkom.

We zien graag jullie reactie tegemoet via 
bewonersnijmegencentrum@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Bewonersplatform Nijmegen-
Centrum

Jolanda, Lucy en Peter Paul

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 berichten via Facebook. Like 
onze Facebookpagina (zoek op 'BPNC')

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

Laat via een mailtje aan bewonersnijme-
gencentrum@gmail.com weten als u op 
onze mailinglijst gezet wilt worden.
 
Graag wijzen wij u ook op de wekelijkse 
nieuwsbrief van de gemeente Nijmegen 
en op overheid.nl. U kunt zich daarop 
abonneren en wordt op de hoogte ge-
houden van aankondigingen van bijeen-
komsten en omgevingsvergunningen.

Tekst: Jolanda van Veluw

Platform op Facebook
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In een woonkamer in Breukelen startte de eer-
ste Wereldwinkel in Nederland. Dat was vijftig 
jaar geleden. In Nijmegen begon het in een 
hoekje van de supermarkt van Nico de Boer in 
Meijhorst. Dat was dertig jaar geleden.

Een paar Dukenburgse huisvrouwen, met de kin-
deren op school, hadden energie over en vonden 
het concept ‘eerlijke prijs voor eerlijke producten’ 
zeer de moeite waard. In het magazijn van de 
supermarkt mochten ze hun ingekochte spulletjes 
opslaan en op zaterdag stonden ze die vanachter 
een kraam te verkopen. Dat sloeg aan. Er werd 
een kioskje gekocht, de openingsuren uitgebreid 
en ook toen liep het behoorlijk. Er kwam een 
grotere kiosk en op een gratis stukje grond van de 
gemeente konden de vrijwilligers genoeg winst 
draaien. Lange tijd bleven dezelfde vrijwilligers er 
werken, de meesten tot ver na hun AOW-leeftijd.

Verhuizing 
Vorig jaar ging het winkelcentrum Meijhorst op 
de schop en bovendien liep de klandizie terug. 
Het bestuur nam een radicale beslissing: we gaan 
een pand zoeken in het centrum. Het werd Lange 
Hezelstraat 19, waar inmiddels een heel ander 
soort klant binnenloopt en de schappen ook een 
andere uitstraling hebben. Het uitgangspunt is na-
tuurlijk hetzelfde, maar er zijn nu grotere beelden, 
grotere manden: het mag vooral ook mooi zijn. En 
blijkbaar spreekt dat ook het ‘stadspubliek’ en de 
toeristen aan. Al zijn die laatsten dit jaar helaas uit 
beeld moeten blijven. Kerstmarkten, waar vorig 
jaar nog een leuke omzet vandaan gesleept is, die 
zijn er dit jaar ook vast niet. Wel zetten we vol in 
op kerstpakketten (zie kader). 

Ook de vrijwilligers zijn veranderd. Het zijn nu 
vaak vrouwen (meestal, mannen zijn ver in de 
minderheid, toch jammer…) die naast hun werk of 
na hun pensioen nog iets zinnigs willen doen. En 
dan maken we natuurlijk graag gebruik van hun 
ervaring, kennis en kunde. Bijna iedereen die in de 
winkel staat (meestal een paar dagdelen per week, 
dat geef je zelf aan) heeft er een taak bij. Inkoop, 
inrichting, pr, roosters, alles op het bord van een 
vrijwilliger.

Van oudsher staat een deel van de schappen vol 
met Fairtrade koffie, thee, kruiden et cetera en ook 
voor Tony Chocolonely hebben we plek. Maar 
het overgrote deel van de producten zijn mooie 
handgemaakte spullen uit de hele wereld. Cadeaus 
om aan jezelf en je dierbaren te schenken.
Lijkt het u wat om mee te draaien in ons mooie 
pandje met de mooie producten en het mooie 
concept?
Loop binnen of meld u via de website:
www.wereldwinkelnijmegen.nl.

Kunst in Het Kruispunt
Ter gedachtenis aan Yared Keleta 

Yared is niet meer onder ons. Nog niet zo 
lang geleden is hij overleden, plotseling, 
in de opvang. Ik herinner mij Yared 
vooral van de laatste keer dat ik hem 
zag: ergens in de afgelopen winter, nog 
vóór het coronatijdperk. Enthousiast en 
druk bewegend met armen en benen 
kwam hij Het Kruispunt binnen op de 
vrijdagochtend. ‘Man, ik ga schilderen’, 
riep hij en vroeg of ik hem een doek wilde 
geven en materiaal. Ik pakte een doek dat 
al een keer eerder was gebruikt en door 
ons weer wit was overgeschilderd. Niet alle 
pogingen leiden immers tot de top van 
de Nederlandse schilderkunst. Yared was 
lichtelijk teleurgesteld. Hij vond dat hij wel 
recht had op een maagdelijk doek. Toch 
toog hij aan het werk en binnen de kortste 
keren ontstond er een prachtig tropisch 
landschap, met palmen, een ondergaande 
zon en alles dat daarbij hoort. Yared zelf 
was ook getransformeerd in een levend 
kunstwerk: hij, en de vloer, waren bedekt 
met minstens zoveel verf als op het doek. 
Hij was supertrots. Wij mochten het 
houden, zei hij. Even enthousiast als hij 
begonnen was verliet hij Het Kruispunt 
weer. Ik hoop, dat hij de hemel kan 
schilderen met heel veel kleuren.

Hans Garritsen, vrijwilliger van Het Kruispunt

Kerstpakkettenactie
Ten tijde van COVID-19 vinden wij het 
belangrijk om onze producenten en kleine 
bedrijven in de ontwikkelingslanden een 
helpende hand te bieden. Zij zijn met 
name hard getroffen door het virus omdat 
productielijnen stil kwamen te liggen en 
hun inkomen niet meer gegarandeerd werd. 
Met de kerstpakkettenactie dit jaar hopen 
wij hen extra te kunnen ondersteunen. Ook 
van uw werknemers heeft de coronasituatie 
vast meer inzet, flexibiliteit en creativiteit 
gevraagd om het werk te kunnen 
continueren. Met een kerstpakket van de 
Wereldwinkel beloont u hen voor hun extra 
inzet en steunt u daarnaast ook de kleine 
ondernemers in ontwikkelingslanden in 
deze lastige tijden. Voor meer informatie 
kunt u ons mailen via het contactformulier 
van wereldwinkelnijmegen.nl.

Dertig jaar Wereldwinkel in Nijmegen

Yared Keleta ‘zelfportret’, 2010

Yared Keleta ‘Tropisch Landschap’, 2020



WAALKADE
Twee foto’s van de Waalkade. Een uit 1860 en 
een uit 2020. De foto’s zijn op ongeveer dezelf-
de plek genomen.

Waar nu de weg, het gras en de Waterwolf en 
de Aquanaut zijn, was vroeger water. De Waal 
stroomde veel dichter langs de stad. De kade zelf 
was een meter of vijf breed. Schepen meerden 
pal voor de bedrijven en huizen aan. Op de oude 
foto is het laagwater. Het ronde witte gebouw 
is de kraan waarmee schepen gelost en geladen 
konden worden. Overigens was het niet de kraan 
die het meeste werk verstouwde. Dat waren de 
kaaisjouwers. Door het zware werk en arme 
leven werden deze mannen niet oud. Vóór de 
kraan ligt een stoomschip. De andere vaartuigen 
zijn zeilschepen. Op de kade staan enkele men-
sen en karren. Verder lijkt het rustig.

De kade was lager dan nu. Hóe laag is nu nog 
te zien aan de St. Antoniuspoort een eind ver-
derop (niet te zien op de foto’s). Regelmatig 
overstroomde de kade. In 1862 was men het zat. 
Door de aanleg van kribben veranderde de loop 
van de Waal. De kade kon breder en hoger wor-
den. De huidige hoogte dateert uit 1980. 

De onderste foto is genomen kort na de herope-
ning van de opnieuw aangepakte kade. Dit keer 
is asfalt vervangen door grasvelden, alhans een 
poging daartoe. De weg is afgesloten voor au-
to’s en motoren. Er rijden wel bussen, alhoewel 
minder dan enkele maanden geleden. Er zijn 
dagjesmensen. Een spiksplinternieuwe groene 
lijn moet hen de weg wijzen.

De Waalkade was in 1886 de allereerste plek van 
het land met elektrische straatverlichting. Ook 
tegenwoordig is de verlichting speciaal. Nieuwe 
lantaarnpalen hebben de vorm van een mast met 
bovenaan een vlaggetje in Nijmeegse kleuren 
(rechts op de kleurenfoto).

Tekst: René van Berlo. Foto 2020: Gerie Sandmann
Foto 1860: collectie Regionaal Archief Nijmegen  
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Het aanzien van de binnenstad verandert. 
Er zijn minder winkels. Er is meer horeca. 
Daar zijn de effecten van de coronacrisis 
overheen gekomen. Wat is de actuele situ-
atie? Wat zijn de mogelijkheden voor de 
toekomst? 

Maarten Mulder is negen jaar binnenstadsma-
nager, eerst voor een paar uur per week, de 
laatste drie jaar twintig uur. Daarnaast is hij 
voorzitter van de Vereniging van Eigenaren 
in het Winkelcentrum Dukenburg. Op verzoek 
van de redactie vertelt hij zijn verhaal.

Veranderd
De reden waarom bezoekers naar stadscentra 
komen is veranderd. Mulder bevestigt dat: 
‘Veel mensen winkelen thuis op internet. Ze 
gaan dus minder naar de stad om winkels te 
bezoeken. Ze laden ook hun auto niet meer 
vol met grote boodschappen, maar laten 
thuisbezorgen. Dat is een maatschappelijke 
verandering. Ondernemers spelen daarop 
in. Er zijn minder winkels en meer horeca, 
bijvoorbeeld koffiewinkels, lunchrooms en 
ijssalons. Maar niet alleen het winkelen is 
veranderd, ook uitgaan is veranderd, werken 
is veranderd.’ 

Effect corona
Toen kwam corona. ‘Dit had twee effec-
ten’, vervolgt Mulder. ‘Er is meer druk op 
de schaarse openbare ruimte gekomen. Er 
is meer buitenruimte nodig, vooral voor de 
horeca. Het verdienmodel van de stad staat 
onder druk. Er zijn minder bezoekers en dus 
is er minder omzet. Er is een dip geweest 
tijdens de lockdown. Daarna is het bezoek 
langzaam hersteld. Eind september zaten we 
op het oude niveau.’ In oktober gelden weer 
extra beperkingen. Welke invloed dat heeft 
op de omzet is tijdens dit interview nog niet 
bekend. Maar toch: ‘Mensen gaan minder 
naar de stad. Alle kleinere kernen hebben het 
eerder afgelegd tegen de binnensteden.’ Ook 
in Winkelcentrum Dukenburg kwam minder 
publiek, maar dat is veranderd: ‘Sinds juni 
2018 is parkeren de eerste twee uur gratis. 
Dat heeft de teruggang van het bezoek daar 
tot staan gebracht. Daarna is het op peil ge-
bleven, ondanks corona. De binnenstad heeft 
het nu moeilijker.’ Toch doet Nijmegen het 
vergeleken met andere steden goed, vindt hij.

Cultuur
‘De culturele en evenementensector ligt nog 
volledig op zijn gat. Die sectoren zijn van 
levensbelang voor een bruisende binnenstad. 
De podia hebben een zorgelijk vooruitzicht. 
De schouwburg en de Vereeniging zijn vol 
door de universiteit, niet door voorstellingen. 
Er komt een grote bioscoop. Hierdoor is er 
meer zalencapaciteit. Hopelijk verbetert dat 
het bezoek in combinatie met uitgaan.’

Jong publiek
‘De binnenstad trekt tegenwoordig een wat 
jonger publiek’, meldt Mulder. ‘Wat kunnen 
we doen om de andere doelgroepen naar de 
stad te krijgen? Er ligt nu een meerjarige visie 
op citymarketing. Dat is een breuk met het 
verleden. Toen ging het altijd over de korte 
termijn.’ 

Toerisme
Old city young vibe is de nieuwe slogan. In 
de nieuwe toeristische filmpjes zie je alleen 
jongeren. Mulder: ‘Jong publiek is niet de 
enige doelgroep. Fifty and fit is de tweede. 
Er komen veel binnenlandse en buitenlandse 
toeristen. Voor hen hebben we een fantastisch 
verhaal en fantastische ligging. De stad heeft 
voor de bezoeker veel te bieden. Afgelopen 
zomer waren alle overnachtingsplekken vol.’

Binnenstadsmanager Maarten Mulder

‘De uitgangspositie van de 
binnenstad is niet slecht’
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Wonen
Dat is niet de enige kans voor het centrum. 
Het toenemende inwonersaantal van Nijme-
gen is een andere. Mulder: ‘Er is autonome 
groei in de directe omgeving van de bin-
nenstad: Hof van Holland, Handelskade, 
het stationsgebied. We kijken niet naar een 
gapend gat.’

Moet in de binnenstad zelf niet meer wo-
ningen komen, bijvoorbeeld in leegstaande 
winkelpanden? Mulder is niet enthousiast: 
‘Er zijn nadelen. Zie bijvoorbeeld de wonin-
gen op de begane grond in de Hertogstraat. 
Die hebben een negatief effect op de totale 
straat.’ En op de plek van Winkelcentrum 
Molenpoort? Mulder: ‘Daar een open gebied 
is prima. Maar op de begane grond graag 
commerciële ruimten, geen woningen.’

Toekomstvisie
‘De uitgangspositie van de binnenstad is niet 
slecht’, vindt Mulder. ‘De leegstand is nu 9½ 
procent. Die zal wat toenemen. Maar corona 
brengt ook met zich mee dat er meer ruimte 
nodig is. Kleine zaken lopen vast. We missen 
grotere ruimtes. Kijk naar de omvang van 
Decathlon. Als er gaten in de straat vallen, 
probeer dan winkelpanden samen te voegen, 
eventueel door verhuizingen. Toekomstige 
retail is grotere winkels op minder plekken. 
En er is behoefte aan meer en flexibele werk-
ruimte. Zzp’ers plannen een afspraak in de 
stad. Denk aan bedrijfsverzamelgebouwen of 
vergaderlocaties. Er is een enorm stadhuis. 
Laat dat een open ontmoetingsgebied worden. 
Ga het wonen concentreren, bijvoorbeeld 
boven de Mariënburggarage of in de lege 
verdieping van V&D. Hopelijk kunnen bin-
nenkort de kleinschalige evenementen weer 
starten, bijvoorbeeld op de Waalkade. De 
kermis elders was een goed idee. Dat ontziet 
de binnenstad, geeft inwoners een verzetje en 
de kermisondernemers konden aan de slag!’ 

Kans
Er is ook een unieke kans: ‘De ontwikkeling 
van het Valkhofkwartier. Er is een gerichte 
aanpak om deze plek in oude luister te her-
stellen. Het wordt de ultieme startplek voor 
een ontdekkingsreis in de oudste stad van 
Nederland: park en musea. Vooral gericht op 
de bezoeker van de stad.’

Tekst: René van Berlo     Foto: Gerie Sandmann

Op Groene Vrijdag 6 november 2020 
helpt het team van Pijpenkappuh bewo-
ners van Nijmegen gratis met het afkop-
pelen van de regenpijp. 

Waarom is afkoppelen belangrijk? Het kli-
maat verandert. Daardoor hebben we vaker 
te maken met periodes van droogte, maar 
óók met flinke hoosbuien. Het regenwater 
komt grotendeels in het riool terecht. Daar-
door kan het riool overbelast raken met als 
gevolg: straten die blank staan, ondergelo-
pen kelders en natte voeten. Daar kunnen 
we met elkaar wat aan doen: de regenpij-
pen afkoppelen van het riool.
Met het afkoppelen van de regenpijp krijgt 
het regenwater de ruimte om in de tuinen 
weg te lopen en in de grond te zakken. Het 
regenwater kan je ook opvangen in een 
regenton en vervolgens gebruiken om de 
tuin te besproeien. Ook helpt het afkop-
pelen tegen droogte. Hoe meer huizen en 
gebouwen we afkoppelen, hoe beter we 
zijn voorbereid op de veranderende weers-
omstandigheden! 

Hoe gaan we het doen?
Op 6 november, Groene Vrijdag, staat een 
heel team voor je klaar om te helpen met 
het afkoppelen van de regenpijp. Gratis en 
voor niets. Vooraf komt een deskundige 

langs om te kijken hóe de regenpijp kan 
worden afgekoppeld en waar het regen-
water naar toe kan worden geleid. Achteraf 
vindt de controle plaats of het allemaal 
goed is uitgevoerd. Het team van Pijpen-
kappuh zorgt voor materiaal om de regen-
pijp netjes mee af te zagen en af te werken. 
Mocht je een regenton willen, moet je deze 
vooraf wel zelf kopen.

Doe je mee? 
Ben je huiseigenaar en wil je vrijdag 6 no-
vember gratis hulp bij het afkoppelen? Ga 
dan naar de website www.pijpenkappuh.nl 
voor informatie en meld je aan via info@
pijpenkappuh.nl.
Ben je huurder? Dan heb je eerst schriftelijk 
goedkeuring nodig van de eigenaar of wo-
ningcorporatie. Het subsidiebedrag is voor 
jou. Wanneer je goedkeuring hebt, meld je 
dan ook aan bij Pijpenkappuh.
Het afkoppelen liever zelf regelen? Dat kan 
mét subsidie. Dit regel je via www.nijme-
gen.nl/diensten/subsidies. 

De actie Pijpenkappuh is een initiatief van 
Operatie Steenbreek Nijmegen in samen-
werking met Lentekracht en Rainbeer. 

Tekst: Ingrid Kerkvliet, Operatie Steenbreek 
Foto: Jasper Maars

REGENPIJPEN AFKOPPELEN 
OP GROENE VRIJDAG

Team van Pijpenkappuh aan het werk
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

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

Stadstuin ’t Oude weeshuis

Wist u dat:

• Vrijwilligers deze mooie stadstuin onderhouden. • Iedereen toegang heeft tot deze unieke plek, tij-
dens de openingstijden van het wijkcentrum. • Er kleinschalige optredens plaatsvinden. • Er een mooie 
Zen-tuin ligt. • Het maquettehuis op afspraak bezichtigd kan worden. • U kunt informeren bij de be-
heerder van ’t Oude Weeshuis als u ook iets wilt organiseren in deze mooie tuin. 

De ouderen genieten weer volop van het samenzijn

Afscheid van Tineke

Op gepaste afstand van elkaar konden we weer 
gebruik maken van wijkcentrum ’t Oude Wees-
huis voor onze wekelijkse bijeenkomsten voor 
ouderen. Voor onze groep betekende dit dat we 
met maximaal zestien personen in de gemeen-
schappelijke ruimte mochten zitten. Dit had tot 
gevolg dat we onze groep helaas moesten split-
sen in twee groepen van maximaal zestien oude-
ren. De ene groep kwam van 10.00 tot 11.00 uur 
en de tweede groep van 11.30 tot 12.30 uur.

Wat hebben we zoal gedaan de afgelopen we-
ken
- 26 augustus hadden we een gezellige bingo 

met leuke, gekke prijsjes.
- 2 september heeft Silvia Hondelink, van Brein 

in Beweging, een workshop gegeven waarbij 
we een fles opgemaakt hebben met droog-
bloemen.

- 9 september heeft René van Hoften een lezing 
gegeven over de Benedenstad aan de hand van 
de maquette die in de tuin van ’t Oude Wees-
huis staat.

- 16 september was een prachtige zonnige 
ochtend die we in de mooie tuin van ’t Oude 
Weeshuis hebben doorgebracht. We hebben 
stilgestaan bij het afscheid van Tineke van Ier-
sel. Tineke heeft ruim twintig jaar de voorma-
lige praatgroep georganiseerd. Inmiddels zijn 
de leden van deze groep overgegaan naar de 
groep Ouderen samen actief. Heel veel dank 
aan Tineke voor haar grote inzet voor de praat-
groep. Tineke blijft overigens wel komen bij de 
groep Ouderen samen actief.

 - 23 september heeft Adele, een van onze leden, 
een presentatie over de Stevenskerk verzorgd.  

- 30 september stond in het teken van de herfst. 
Iedereen kon een pompoen vullen met herfst-
materialen.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Uiteraard moeten wij rekening houden met de 
huidige coronaregelgeving. Voorlopig kunnen 
wij niet bij elkaar komen in wijkcentrum ’t oude 
Weeshuis. Daarom bezorgen wij bij de ouderen,  
omdat ze onze locatie niet kunnen bezoeken, een 
kleine attentie aan huis. Mede door de corona-
situatie zijn heel veel ouderen erg eenzaam en 
verdrietig.

Onze activiteiten worden financieel mogelijk ge-
maakt door extra subsidiebijdragen van onder 
meer het Oranjefonds, RCOAK, Fonds Sluyterman 
van Loo en de provincie Gelderland. 

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt 
u bellen met Els Stouthamer van Stichting Be-
nedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mailen: 
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stichting-
benedenstadnijmegen. Of op onze website: www.
stichtingbenedenstadnijmegen.nl. 

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Lezing door René van Hoften

Workshop Mart Sleyster: pompoen opmaken
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Wijkringers op weg naar Ooijs Moois
Op een mooie zaterdagmiddag in september 
togen vier Wijkringers uit Centrum Nijme-
gen richting de Ooijpolder, naar de pluktuin 
Ooijs Moois. Hier is de perfecte plek voor een 
rustmoment tijdens een wandeling of een 
fietstocht. Je kunt zelf een boeket bloemen 
knippen of frambozen, bramen en bessen 
plukken. Je kunt je eigen kwaliteit bepalen 
en de lekkerste vruchten meenemen in een 
handige plukdoos. Ook verkoopt Ooijs Moois 
appel-frambozen cider, appel-frambozen sap, 
frambozenjam, bramenjam en honing van de 
imker.

Het onderhoud van de frambozentuin gebeurt 
op een bijzondere manier. In samenwerking 
met Pluryn komen mensen met een licht 
verstandelijke handicap als dagbesteding in 
de tuin werken. Zij worden ondersteund door 
begeleiders van Pluryn en de familie Arnts. 

Wijkring

Een wijkring is een groep betrokken en 
enthousiaste burgers die in dezelfde wijk 
wonen, in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. 
Met elkaar gaan ze anders kijken naar het 
alledaagse. Ze beginnen dichtbij huis. Waar 
kom je je buren tegen? Wat kun je zoal 
doen om mensen in de wijk te helpen? Het 
gaat niet alleen om ideeën, maar vooral om 
doen.

Een WijKring is een samenwerkingsproject 
van mensen met een zorg- en ondersteu-
ningsvraag. Daar zijn ook de gemeente, 
Pluryn, VGZ, Bindkracht10 en diverse wo-
ningbouwcorporaties bij betrokken.

Een dagje uit
Mark: ‘Het was leuk. Jammer dat ze geen 
kersen hadden. Maar er waren wel fram-
bozen en bramen. Het was leuk om er een 
keer te zijn.’
 

Wijkringers plukken de 
vruchten in Ooijs Moois

Maartje: ‘Bij thuiskomst lag er en zelf ge-
plukte bos bloemen klaar voor mij. Die heb 
ik meteen in een vaasje op tafel gezet. Heel 
leuk en lief dat jullie aan mij gedacht had-
den. Het lijkt mij leuk om binnenkort nog 
eens naar de pluktuin te gaan. Misschien dit 
weekend al. Dan ga ik wandelen in de Ooij.’ 
Jimmy: ‘Ik vond alles heel leuk. Ik heb 
geleerd hoe ik een braam of framboos kan 
plukken. Dit heb ik geleerd van een andere 
deelnemer die in een kas werkt.’

Jesse: ‘Ik vond het een leuke ervaring. Ik 
vond het leuk dat we zelf mogen rondlopen 
en plukken, al was mijn bakje snel vol. Ik 
vond het ook een mooie fietstocht er naar 
toe.’

Tekst en foto’s: Jack Fila 

Ooijs Moois wordt gerund door 
de familie Arnts

Jimmy en Jesse

Marc, Jimmy en Jesse met hun zelf geknipte 
bosjes bloemen

Doosje zelf geplukte bramen

Jesse
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Wat doe je met een broodrooster die het 
niet meer doet? Of een koffieapparaat dat 
niet meer doorloopt ? Of met een kleding-
stuk waar een naadje van los is? Weggooi-
en? Laat het repareren! 

Activiteitencommissie Benedenstad Nijmegen 
organiseert elke eerste vrijdag van de maand 
een Repair Café in wijkcentrum ’t Oude Wees-
huis, Papengas 8 in Nijmegen. Dan draait het 
allemaal om repareren. Tussen 11.00 en 14.00 
uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar 
om gratis te helpen bij alle mogelijke repa-
raties. Ook gereedschap en materialen zijn 
aanwezig. Als er kleine onderdeeltjes nodig 
zijn, zoals zekeringen, afsluitringen et cetera, 
brengen we dit tegen kostprijs in rekening. 
Daarnaast vragen we een kleine vergoeding 
van minimaal 2,50 euro per aangeboden arti-
kel. Van dit geld kunnen we weer materialen 
aanschaffen.
Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen 
van huis kapotte spullen mee. Kleine huishou-
delijke apparaten, bijvoorbeeld broodroosters, 
lampjes, föhns, kleding en speelgoed. Alles wat 
het niet meer doet is welkom en maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De reparateurs in het 
Repair Café weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten wil Repair Café 
Nijmegen Centrum bijdragen aan het verklei-
nen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vinden 
de vrijwilligers van onze organisatie. ‘In Neder-
land gooien we ontzettend veel weg. Ook din-
gen waar bijna niets mis mee is en die na een 
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar 
zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel men-
sen niet meer in het systeem. Met het Repair 

Café willen we daar verandering in brengen.’ 
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbe-
woners op een nieuwe manier met elkaar in 
contact 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-spe-
ler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je 
die persoon toch anders als je hem of haar de 
volgende keer op straat tegenkomt. Samen re-
pareren kan leiden 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.

Tweede Repair Café Nijmegen-Centrum
Vrijdag 2 oktober was het de tweede keer dat 
we het Repair Café organiseerden. Het was al-
lemaal een beetje verwarrend door de steeds 
wisselende coronavoorschriften. Uiteindelijk 
hebben we op het laatste moment besloten 

het café door te laten gaan, met inachtneming 
van alle voorschriften natuurlijk. Er werden 
veertien artikelen ter reparatie aangeboden, 
waarvan we er twaalf hebben kunnen repare-
ren. We kunnen terugkijken op een geslaagde 
dag, mede dankzij de hulp van onze vrijwilli-
gers.
Het volgende repaircafé zou op vrijdag 6 no-
vember plaatsvinden, ware het niet dat de 
coronaregelgeving dit niet toestaat. Uiteraard 
houden wij ons aan de regelgeving. Op onze 
Facebookpagina kunt u de laatste berichtge-
vingen volgen. Mochten we onverhoopt toch 
open mogen, dan leest u dit op deze Face-
bookpagina. 

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 
met Els Stouthamer of stuur een e-mail naar:
repaircafenijmegencentrum@hotmail.com. Op 
onze Facebookpagina zie je foto’s van ons Re-
pair Café (repaircafenijmegencentum).
Meer informatie is te verkrijgen bij Els Stoutha-
mer, telefoon 06 18 47 36 89.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Repair 
Café 

Nijmegen 
Centrum
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Angst
Af en toe een dagje je afsluiten voor het 
nieuws is goed voor een mens, maar het 
lukt je bijna niet meer. De krant, de radio, 
de tv, sociale media en je omgeving van 
familie, vrienden en collega’s proberen 
allemaal je oren binnen te dringen met 
nieuws. BN’ers en influencers die oproe-
pen om niet meer mee te doen, studenten 
die zich niet aan de regels houden, rood en 
oranje aanlopende regio’s. We stevenen 
dus weer af op een lockdown misschien. 
Een gedachtensprongetje bracht mij naar 
2008, toen ik met een delegatie uit Nijme-
gen met de klimaattrein naar de klimaattop 
in Kopenhagen mocht. Gewapend met een 
groen gebreid hert (Nijmeegs voor hart) 
namen de huidige gedeputeerde Jan van 
der Meer, de onlangs overleden Yvonne 
Keijzers en ondergetekende deel aan de 
discussies over het klimaat in de buitenste 
ring. Al Gore’s film begon eindelijk in te 
dalen en wereldwijd kwamen er meer en 
meer mensen bij die de klimaatverande-
ring serieus namen. De ontkenners waren 
er natuurlijk ook. Tijdens ons acht dagen 
durende verblijf schoof een Amerikaanse 
dame aan die werkzaam was bij de senaat 
in Californië. Zij had gehoord dat wij Neder-
landers waren, onderdeel van een brutaal 
volkje aan de Noordzee. We spraken over 
de ontbossing in Brazilië, de smeltende 
gletsjers en poolkappen. De oplossing lag 
volgens haar in het wereldwijde overbevol-
kingsprobleem aanpakken. Daarbij had ze 
een creatieve oplossing om de aandacht 
op zich te vestigen en daar dacht ze in 
ons bereidwillige medestanders te vinden. 
‘Kunnen jullie in Nederland een fotograaf 
vinden die het aandurft met mij een boek 
te maken met foto’s van baby’tjes met ver-
schillende huidskleuren die als statement 
opgediend worden op tafel, want: “the only 
solution to save this world is to eat baby’s”,’ 

was haar vraag. Wow ... dachten wij. Inte-
ressant onderwerp, maar welke fotograaf 
is hiertoe bereid en welke ouder staat zijn 
kind voor dergelijke foto’s af? Publiciteit 
krijg je er wel mee. 

Nu, in deze heftige tijd, zijn er weer 
mensen die vinden dat overbevolking het 
taboe is dat maar eens besproken moet 
worden. Hoe meer mensen op aarde, hoe 
meer roofbouw op ons ecosysteem en hoe 
moeilijker het gaat worden om iedereen 
een goed leven te laten leiden. Het is een 
ethisch dilemma om erover te praten en 
zal veel emoties losmaken. Zaken als 
de één-kindpolitiek in China worden dan 
aangehaald en de tot vier miljard groei-
ende bevolking in Afrika. De aarde kan 
de naar schatting elf miljard inwoners aan 
het einde van deze eeuw niet aan. Alleen 
je aandacht richten op de toename van 
de bevolking is ook een manier om de 
ongemakkelijke vragen over onze leefwijze 
niet te hoeven stellen. Met onderwijs voor 
iedereen en toegang tot anticonceptie kom 
je wellicht een heel eind. Zo’n statement 
is wel heel erg confronterend met al die 
baby’tjes. Na deze hersenspinsels toch 
maar weer eens de tv aangezet. Aha, 
David Attenborough breekt Insta-record: 
drie miljoen volgers in anderhalve dag. 
De 94-jarige bioloog met de vertrouwde 
warme stem verkent deze voor hem 
nieuwe vorm van communicatie om de 
wereld te waarschuwen voor de impact van 
klimaatverandering. Op slag is mijn angst 
weer verdwenen en ik hoop vurig dat David 
de honderd haalt. Hij kan als geen ander 
mensen mobiliseren om hun gedrag te ver-
anderen en dus hebben we het boek met 
de baby’tjes misschien niet nodig. Angst 
is een slechte raadgever prent ik mij in en 
dus ben ik samen met u vol vertrouwen 
over de herfst met haar prachtige kleuren. 
Licht aan het einde van de tunnel.

Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Fotograaf Ineke Janssen fotografeerde 
vrouwen in tien landen buiten Europa. Zij 
benaderde dichteressen en vroeg hun vrou-
wen een stem te geven en zocht ook naar be-
staande gedichten bij haar foto’s. Het resul-
taat is te zien op de tentoonstelling Kijken 
over de grens – Vrouwen, de gehele maand 
november 2020 in Bibliotheek De Mariën-
burg. 

De expositie bestaat uit negentien foto’s van 
buiten Europa met een gedicht. Acht gedich-
ten zijn speciaal voor de tentoonstelling ge-
maakt. De deelnemende dichteressen zijn Jana 
Arns, Barbara Callewaert, Anna Enquist, Fo-
rough Farrokhzad, Marijke Hanegraaf, Hester 
Knibbe, Amal Karam, Joke van Leeuwen, Ta-
wara Machi, Diana Ozon, Ankie Peijpers en 
Ijeoma Umebinyuo. Voor deze tentoonstelling 
benaderde Ineke Janssen heel verschillende 
dichteressen, en vroeg hun om uit haar col-
lectie beelden (uit Iran, China, India, Ghana, 
Cuba, Vietnam, Peru, Myanmar, Japan en Ma-
rokko) een foto te kiezen en daarbij een pas-
send gedicht te maken. Zelf zocht ze ook naar 
gedichten en koos onder andere voor werk van 
Ankie Peijpers en Forough Farrokhzad. Sa-
men met Marijke Hanegraaf vertaalde ze een 
gedicht van de Nigeriaanse dichteres Ijeoma 
Umebinyuo.

Coronaproof rondleidingen
Fotograaf Ineke Janssen (Cuijk, 1954) zal in 
vier presentaties op het Verhalenplein in de 
bibliotheek de tentoonstelling toelichten en 
vragen beantwoorden. Soms is daarbij ook een 
dichteres aanwezig: woensdag 4, zaterdag 14, 
zondag 22 november, en vrijdag 27 november, 
aanvang 14 uur. Reserveren van een zitplaats 
kan via e-mailadres: kijkenoverdegrensvrou-
wen@gmail.com.

Openingstijden tentoonstelling
Maandag tot en met zaterdag vanaf 9 uur, 
zondag vanaf 13 uur tot maandag, dinsdag, 
woensdag, vrijdag 18 uur, donderdag 21 uur 
en zaterdag en zondag 17 uur.

Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid 
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Koninginnenbezoek
In 1895 heeft Nederland geen koning meer. 
Willem III is vijf jaar eerder gestorven. 
Zijn dochter Wilhelmina volgt hem op. Dan 
moet ze wel volwassen zijn. Pas in 1898 is 
dat het geval. Tot die tijd is haar moeder 
Emma koningin-regentes. Van 16 tot en met 
20 mei 1895 logeren beiden in Nijmegen. 
Wilhelmina is dan 14 jaar.

Ze bezoeken niet alleen Nijmegen, maar ook 
Ravenstein, Den Bosch en Tilburg. Het verblijf 
wordt uitgebreid beschreven in de Nijmeegse 
dagbladen. Vooral de Provinciale Geldersche 
en Nijmeegsche Courant pakt uit. Op donder-
dag 16 mei 1895 schrijft ze:

NIJMEGEN, 15 Mei.

De Koninginnen te Nijmegen.

Reeds lang vóór het uur van aankomst van den 
koninklijken trein hadden zich gisterenavond dui-
zenden en nog eens duizenden in de richting van 
het Station begeven en zich aan weêrszijden van 
den door HH. MM. af te leggen weg opgesteld. 
De vlaggen in de Spoorstraat wapperden vroolijk 
over de hoofden dier menigte en de eere-poort - die 
als een voorbeeld van goeden smaak van den ont-
werper, den heer J. J. Weve, algemeen bewonderd 
wordt - vormde een waardigen toegang tot de stad. 
De bewoners van de Spoorstraat en Singels hadden 
aan het verzoek der versieringscommissie gehoor 

gegeven en hunne huizen schitterden in een zee van 
licht, wat bij de ingevallen duisternis een vroolijken 
indruk maakte.

Op het Station waren bijzondere maatregelen 
van orde genomen. Niemand werd op het perron 
toegelaten. Ter ontvangst der Vorstinnen bevonden 
zich aldaar de Burgemeester onzer gemeente, mr. 
P. C. Bijleveld, in ambtsgewaad, en Majoor C. P. J. 
van Vlierden, garnizoens-kommandant. Om 8 uur 
35 minuten reed de koninklijke trein, die om 6.16 
van ’s Hage was vertrokken, het Station binnen. 
HH. MM. stonden op het overdekte balkon van den 
salonwagen en groetten bij aankomst uiterst min-
zaam. Nadat HH. MM. waren uitgestegen, reikten 
Zij den Burgemeester de hand, die Haar de hooge 
ingenomenheid van Nijmegen’s burgerij vertolkte 
met de komst van HH. MM. in deze gemeente. De 
Koningin-Regentes bedankte voor deze welkomst-
woorden en zoowel Zij als de jeugdige Koningin 
gaven den Burgemeester de verzekering, dat Zij nog 
steeds met genoegen aan Haar bezoek in den zomer 
van 1890 aan Nijmegen terugdachten. Hierna werd 
majoor van Vlierden aan de Koninginnen voorge-
steld, met wien beiden eenige vriendelijke woorden 
wisselden. De Burgemeester begeleidde vervolgens 
HH. MM. naar Haar rijtuig door de voor Haar in ge-
reedheid gebrachte vestibule, waar Regentes Haar 
tevredenheid betuigde over de aldaar aangebrachte 
keurige versiering.

Nauwelijks waren HH. MM. voor het publiek 
zichtbaar, of een oorverdoovend gejuich ging uit 
de dicht opeengepakte menigte op. De beide Ko-
ninginnen groetten allerminzaamst naar alle zijden. 
Langs den geheelen weg, dien HH. MM. aflegden, 
hield het gejuich der menigte aan. De Koningin 
was gekleed in een havana-kleurigen reismantel en 
droeg een grooten stroohoed met witte veeren, de 
Regentes droeg een zwarten mantel en donkeren 
hoed. De orde werd op uitstekende wijze gehand-
haafd op het Stationsplein, volgens de bevelen van 
den Commissaris van Politie en den Kommandant 
der Maréchaussée.

Vóór het Keizer Karel-hôtel had zich eveneens 
eene ontelbare menschenmassa opgesteld. Het sier-
lijke gebouw, welker ramen allen helder verlicht 
waren, trok de algemeene attentie. Men wees elkaar 
de vertrekken, waar de Vorstinnen zullen logeeren 
en waarvan reeds vroeger door ons eene beschrij-
ving werd gegeven. Enige maréchaussées en poli-
tieagenten, de laatsten onder leiding van den inspec-
teur en den adjunct-inspecteur van politie, droegen 
hier zorg voor de orde en hadden een zeer gemakke-
lijke taak, want - het strekt het Nijmeegsche publiek 
tot groote eer - geen enkel oogenblik had evenmin 
hier als nabij het Station eenig gedrang plaats of 
viel er eenige ongeregelheid voor. Eindelijk was het 
lang verbeide oogenblik daar en kwam de konink-
lijke equipage nader, waarin de beide Koninginnen 
gezeten waren, die al neigende en groetende naar 
den ingang van het hotel reden. In de vestibule van 
het hotel, die keurig met bloemen en groen gesierd 
en schitterend verlicht was, werden de Vorstinnen 

De intocht van koningin Emma en prinses Wilhelmina op 1 juli 1890. Grote Markt en Korte 
Burchtstraat. Foto: Henri de Louw. Er zijn geen foto’s met de vorstinnen op bezoek in 1895.

VERGETEN VERLEDEN
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ontvangen door heeren directeuren en commissaris-
sen, benevens door den heer Jorritsma, directeur-
gérant, terwijl de echtgenoote van den laatste HH. 
MM. bouquetten van theerozen aanbood, waarvoor 
de Vorstinnen vriendelijk dank zegden. Blijkbaar 
maakte deze ontvangst op de Koninginnen een 
hoogst aangenamen indruk, wat ook het geval moet 
zijn met de voor HH. MM. gereed gemaakte appar-
tementen.

Daarop begaven HH. MM. zich naar de belétage 
en duurde het niet lang of de Koninginnen ver-
schenen op het balkon. Een daverend hoera-geroep 
ging uit de dichte menschenmassa op, waarvoor de 
Koninginnen, Koningin Wilhelmina met den zak-
doek wuivende, dank zeiden. Nadat HH. MM. zich 
in Hare vertrekken hadden teruggetrokken, ging 
de menigte langzaam uiteen, maar nog tot laat in 
den avond bleef er in de omgeving van het Keizer 
Karel-hôtel groote drukte heerschen.

Afwisselend worden door de infanterie en de 
Koloniale Reserve wachtposten betrokken voor het 
hotel.

In de vestibule van het Keizer Karel-Hôtel zijn 
twee registers neêrgelegd, een voor H. M. de Ko-
ningin en één voor H. M. de Koningin-Regentes, 
ten dienst van hen, die door het daarop plaatsen 
hunner handteekening HH. MM. een bewijs van 
belangstelling willen geven.

De intocht van HH. MM. werd door het prach-
tigste weder begunstigd. Een hevige onweersbui 
dezen nacht heeft echter de temperatuur aanzien-
lijk doen dalen en hedenmorgen bij het vertrek der 
Koninginnen naar ‘s-Hertogenbosch woei een vrij 
hevige noordwestenwind.

Ten 10.10 ure verlieten HH. MM. het hotel en 
reden Zij langs denzelfden weg als gisterenavond 
naar het Station. Thans was weder eene groote 
menigte op de been, die HH. MM. met gejuich be-
groette. In de Spoorstraat stonden de leerlingen van 
eenige openbare gemeentescholen langs den weg 
geschaard en hief deze kinderschaar, toen het ko-
ninklijk rijtuig naderde, het Wien Neerlands Bloed 
aan. Koningin Wilhelmina, blijkbaar verrast door 
dit bescheiden huldebetoon, betuigde daarvoor, al-
lerminzaamst wuivend, Haar dank. Beide Vorstin-
nen droegen grijze reismantels.

De koninklijke trein, die HH. MM. naar den 
Bosch zou vervoeren, stond gereed aan het eerste 
perron en was geheel samengesteld als gisteren-
avond, nl. uit den koninklijken salonwagen, inwen-
dig met lichtbruin leder bekleed, een salonwagen 
voor het gevolg, een dito voor den directeur-gene-
raal Cluijsenaer, den inspecteur der exploitatie Sil-
vergieterHoogstad en den sectie-ingenieur Sassen, 
benevens eenige wagens voor het personeel. Pre-
cies om 10 uur 21 minuten vertrok de trein van hier.

(Dan volgt een kort verslag van het bezoek aan 
Ravenstein en Den Bosch, RvB.)

HH. MM. keeren hedenavond 10.29 te Nijmegen 
terug en vertrekken morgen, Donderdag, weder ’s 
morgens 10 uur van hier naar ’s Hertogenbosch.

Op 17 mei schrijft de Provinciale Geldersche 
en Nijmeegsche Courant driekwart pagina vol 

met het bezoek van de koninginnen aan Den 
Bosch en omstreken op 15 en 16 mei. Beide 
avonden keren zij terug naar Nijmegen om 
daar te overnachten. Op zaterdag 18 mei 1895 
blijven de vorstinnen in Nijmegen. De krant 
schrijft onder andere:

NIJMEGEN, 17 Mei.

De Koninginnen te Nijmegen.

Hedenmorgen bleven de Koninginnen in Hare 
appartementen in het Keizer Karel-Hôtel. Den gan-
schen tijd stond een dichte menigte vóór het Hôtel, 
steeds op den uitkijk of HH. MM. zich aan het ven-
ster zouden vertoonen. Geschiedde dit een enkele 
maal, dan barstte een algemeen gejuich uit.

Tegen één uur brachten de leerlingen der Chris-
telijke Normaalschool en van de leerschool aan den 
Klokkenberg HH. MM. eene bescheiden hulde. Zij 
plaatsten zich voor het Keizer Karel-Hôtel en hie-
ven onder directie van den Directeur den heer A. L. 
Gerretsen eerst Gezang 224 Vers 1 en 5 aan, waar-
van de woorden luiden:

U zeegne God!
Hij stell’ U tot een zegen!

Gezegend zij Uw hoofd, Uw hart, Uw wegen;
Uw aardsch, Uw eeuwig lot!

O God! verhoor
En schenk ons onze bede!

Toon hun Uw gunst, doordring hen van Uw vrede;
Licht met Uw licht hen voor!

Emma met dochter Wilhelmina in rouw (1890). Foto: Adolphe Zimmermans.

>>
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Daarna werd uit volle borst eerst het Wilhelmus 
(oude toonzetting) en later het Wien Neerlandsch 
Bloed gezongen.

De Koninginnen waren door dit gezang blijkbaar 
aangenaam verrast. De jeugdige Koningin ver-
scheen eerst alleen voor het venster, doch weldra 
voegde de Koningin-Regentes zich bij Hare Doch-
ter. Beide Vorstinnen bogen herhaaldelijk om voor 
de Haar betoonde eer te danken.

Te ruim half twee uur reden twee open rijtuigen 
elk met twee paarden bespannen, voor. HH. MM. 
stegen in eene victoria, om, met klein gevolg, een 
rijtoer te maken door de stad en den omtrek. De 
jeugdige Koningin was gehuld in een grooten groe-
nen mantel, met bont bezet en droeg een geelen 
stroohoed, vorm Matelot met groen en wit gegar-
neerd. Zij zag er goed uit. De Regemtes was ge-
kleed in een zwart fluweelen mantel en droeg een 
donkeren hoed.

De geestdrift in de stad was groot. Men juichte, 
riep hoera .... maar holde ook in dichte menigte het 
Koninklijk rijtuig achterna, eene gewoonte die men 
o. i. beter zou doen achterwege laten. HH. MM. 
lachten echter hartelijk om deze eigenaardige be-
geleiding en bogen allerminzaamst naar alle zijden.

De rijtoer ging langs Keizer Karelplein, Mo-
lenstraat, Broerstraat, Burchtstraat, Hertogstraat, 
v. Welderenstraat, Betouwstraat, Smetiusstraat, 
Kronenburgersingel, Heesschelaan, door Hees en 
Neerbosch (Kloosterlaan) naar St. Anna; verder 
door de Meerwijk naar Berg-en-Dal. alwaar de rou-
te werd genomen om het terras van het hôtel, en van 
hier rechtstreeks terug naar het Hôtel-Keizer-Karel. 
Overal geestdriftige begroeting, doch nergens werd 
halt gehouden.

Tegen kwart vóór vieren keerden de Vorstinnen 
in het Keizer Karel-Hôtel terug. Onmiddellijk reed 
de Regentes weder uit, met een klein gevolg, om 
een bezoek te brengen aan het R. K. Ziekenhuis in 
de Houtstraat alhier, waar slechts kort tevoren het 
te verwachten hooge bezoek was aangekondigd. 
Tijd om kostbare toebereidselen te maken had men 
dus niet, maar niettemin was toch in allerijl een 
keurige receptiekamer in orde gebracht. Op den 
vloer lag een fraai Smyrnatapijt, afgestaan door het 
kerkbestuur van de St. Dominicuskerk, terwijl eene 
nette bloemversiering rondom de bustes van beide 
Koninginnen was aangebracht. Ook in de kapel had 
men het altaar met schoone bloemen versierd. (Dan 
volgt een uitgebreid verslag van het bezoek, RvB.)

Om kwart voor vijf arriveerde H. M. de Regentes 
aan het Nieuwe Protestantsche Ziekenhuis. Aan den 
ingang stond geschaard het Bestuur van de vereeni-
ging Het Protestantsche Ziekenhuis, benevens eene 
commissie uit het Bouwfonds-Comité. Jonkvrouwe 
Isabelle van Pabst van Bingerden bood hier Hare 
Majesteit een fraaien tuil lichte rozen aan, met rood, 
wit en blauw lint, terwijl de jongejuffrouw Anna 
Kolff een bouquet van witte rozen met oranje-lint, 
als een geschenk voor Koningin Wilhelmina, der 
Regentes bood. H. M. dankte vriendelijk en werd 
daarna door den voorzitter dr. C. Noorduijn naar de 
keurig gemeubelde en met sierplanten georneerde 
receptiesalon geleid. Hier werden de leden van het 

bestuur, de geneesheer dr. W. J. Kolff, de directrice 
mej. Schut, aan Hare Majesteit voorgesteld. (Volgt 
verslag van het vervolg van het bezoek, RvB.)

In de ontvang-salon teruggekeerd, dankte Dr. 
Noorduijn Hare Majesteit voor de eer door Haar 
bezoek aan het Ziekenhuis bewezen en deelde H. 
M. meê dat bij eenparig genomen besluit door de 
directie, het Ziekenhuis van af dezen dag verdoopt 
wordt in

Wilhelmina Ziekenhuis.

Hare Majesteit verzekerde nog dat Haar die me-
dedeeling zeer veel genoegen deed en nam daarna 
minzaam afscheid van Heeren Bestuurders, die 
Haar tot aan Haar rijtuig begeleidden. 

(Volgt een alinea waarin beschreven wordt wie 
aan de ‘disch’ van de regentes mochten zitten, RvB.)

Op 19 mei bericht de krant over het door de 
koninginnen op 17 mei aangeboden diner: wie 
er waren en wat op het menu stond. Op 15 mei 
bezoeken de vorstinnen Tilburg. ’s Avonds zijn 
ze weer in Nijmegen.
Op dinsdag 21 mei 1895 besteedt de krant de 
gehele voorpagina en een deel van pagina 2 
aan het koninginnenbezoek. Het begint aldus:

NIJMEGEN, 20 Mei.

De ,,Koninginnenweek” is voorbij. De Vorstin-
nen hebben hedenmorgen onze stad weder verlaten 
om de reis naar het Zuiden te vervolgen. Nijmegen 
is weêr in het gewone doen. Maar Nijmegen zal niet 
licht de dagen van 14-20 Mei 1895 vergeten, toen 
het onze Koninginnen herbergde, de dagen, waarop, 
vooral Vrijdag en Zondag, juist het incognito aan 
de Koninginnen gelegenheid schonk zich hier vrij 
te bewegen. Menigeen is getuige geweest van de 
vriendelijkheid der Koningin, van de minzaamheid 
der Koningin-Regentes, der edele Vrouwe, die ook 

hier zoo ruimschoots getoond heeft, hoezeer Zij be-
gaan is met het leed van ongelukkigen en zieken. 
De Nijmegenaars waren hoogelijk met hunne Vor-
stinnen ingenomen, dat bleek uit de warme toejui-
chingen, wanneer Zij voorbijreden, dat bleek uit de 
verschillende hulde-betuigingen Haar op het plein 
vóór het hotel gebracht en waaronder die van giste-
renavond - door de kolonialen en het publiek - wel 
de eenvoudigste, maar tevens de roerendste was.

Moge de goede indruk, dien de Koninginnen 
zeker van Nijmegen zullen hebben medegenomen, 
oorzaak zijn, dat Zij nog wel eens spoedig terug-
keeren binnen de stad, welker bewoners getoond 
hebben, dat in hun hart steeds weerklank vindt der 
vaderen leuze:

,, Oranje boven!”

De Koninginnen te Nijmegen.

Dan volgt een uitgebreid verslag van een se-
renade door weeskinderen op zaterdagavond 
voor het hotel met duizenden toeschouwers. 
Op zondagmorgen bezoeken de vorstinnen de 
Groote Kerk. De krant doet uitgebreid verslag. 
Na de kerkdienst gaat regentes Emma naar de 
‘Weesinrichting te Neerbosch’. Ook dit staat 
uitgebreid in de krant, onder andere: 
De eetzalen werden doorloopen; de meisjesslaap-
zalen, waar de heldere keurig opgemaakte bedden 
eene bijzondere uiting van tevredenheid van H. M. 
uitlokten, bezichtigd en daarna een bezoek aan de 
Kapel gebracht. (...) Op den weg naar de werkplaat-
sen enz. werd eerst het monument, opgericht door 
de oud-weezen als herinnering vaan het 25-jarig 
bestaan der inrichting, bezichtigd, en werd H. M. 
door de kleintjes van ‘t moederhuis, waarvan de 
kleinste amper loopen kunnen, een volkslied toege-
zongen. (...) Nu kwamen de verschillende, prach-
tig ingerichte werkplaatsen aan de beurt, waar alle 
werklieden met hunne bazen in hunne Zondagspak-
jes aanwezig waren. Gearbeid werd er natuurlijk 

Nassausingel gezien vanaf het Keizer Karelplein tijdens het bezoek van Wilhelmina en Emma aan 
Nijmegen in mei 1895.
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Hotel Groot Berg en Dal met de tijdelijk gereserveerde en speciaal ingerichte veranda voor het 
bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma, mei 1895.

Hotel Keizer Karel met rechts de ingang van de Stationsweg (nu Van Schaeck Mathonsingel) en 
links de Graafsche straat (nu Graafseweg). 

niet. Eerst de ververswinkel, toen de timmerwin-
kel, waar der Koningin verschillende modellen, 
o.a. het nieuwe ziekenhuis in miniatuur, en andere 
zaken werden getoond. Langs de kleermakerij ging 
de tocht naar de klompenmakerij; hier werd H. M. 
aanschouwelijk voorgesteld hoe uit een vierkant 
blok hout een klomp wordt gemaakt; de meubel-
makerij - waar juist een prachtige bahut klaar stond, 
door den negentienjarigen Jan v. d. Meent geheel 
alleen vervaardigd, dat H. M. ,,heel mooi” noemde 
- was toen aan de beurt, daarna langs de smederij 
naar de drukkerij, waar de zetters voor de kast en de 
drukkers bij hunne persen stonden. H. M. bezag al-
les met groote belangstelling en was blijkbaar ver-
baasd over hetgeen Haar hier te zien werd gegeven.

’s Middags hebben de Koninginnen weer een 
rijtoer, nu: 
langs den Oranjesingel, Berg-en-Dalschen weg 
door de Molenaarsgas en terug langs den Ubberg-
schen weg. Hierna volgde een geheel onverwacht 
bezoek aan onze alom geroemde wandelplaats het 
Valkhof. Zoo een, dan was dit bezoek eene groote 
verrassing. Geen enkelen politiemaatregel had men 
kunnen nemen, maar dit bleek gelukkig ook onno-
dig. Het talrijk publiek, dat de matinée van de staf-
muziek van het 5de regiment infanterie, onder di-
rectie van den heer G. K. G. van Aken, bijwoonde, 
heeft onzen geliefden Vorstinnen getoond, dat Zij 
zich gerust als gewone wandelaarsters hier kunnen 
bewegen. (...) HH. MM. reden naar de gierbrug, 
die op aanzegging, dat HH. MM. aan den overkant 
een bezoek wilden brengen, reeds sinds 2 uur aan 
de stadszijde gereed lag. Het was intusschen kwart 
over drie geworden. De overvaart geschiedde met 
de nauwgezetheid, die de bediening van ons veer 
kenmerkt en de jeugdige Koningin schepte in dit 
vaartochtje blijkbaar groot genoegen. Het gezicht 
op den wal was dan ook allertreffendst, temeer, 

daar booten en schepen een rijken vlaggetooi had-
den aangelegd. Van verschillende zijden werden 
ook saluutschoten gelost. HH. MM. reden door 
Lent, over Ressen naar Bemmel en van daar langs 
den dijk terug. Tijdgebrek belette dezen rit tot Elst 
uit te breiden.

Omstreeks half vijf zijn de vorstinnen terug 
in de stad. Ze zien talrijke geestdriftige wan-
delaars. Opnieuw wordt het diner beschreven. 
Daarna worden de koninginnen toegezongen 
door soldaten. De krant vervolgt:
Dat geheel de Nijmeegse bevolking, op Maandag 
nog met zooveele honderden buitenlieden aange-
vuld, heden bij het vertrek der Vorstinnen op de 

been zouden zijn, was te verwachten. Het weder 
was schoon en de Oranje-zon schoot hare gouden 
stralen zonder terughoudendheid over de hoofden 
der geestdriftige menigte, die HH. MM. voor het 
laatst nog eens wilde zien en toejuichen. (...) 

De regentes zegt tegen het personeel van het 
hotel: ,,Wij zijn zeer tevreden geweest. u hebt 
goed voor Ons gezorgd”. (...) Dan:

De rit naar het station was een ware zegetocht. 
Op den hoek van den Nassau-singel en Spoorstraat 
stonden de leerlingen van het instituut van mej. van 
Duym aan beide zijden van den weg geschaard. 
Nadat het rijtuig van HH. MM. even had stilge-
houden, bood de jongejuffrouw Marie Castendijk 
der Koningin een bouquet aan van witte rozen en 
orchideeën met oranjelint, waarop gedrukt was: 
,,Afscheidsgroet aan onze geliefde Koningin” en 
jonkvrouwe Stephanie baronesse van Randwijck 
der Regentes een bouquet van roode en witte ro-
zeknoppen en orchideeën met oranjelint, waarop 
stond: ,,Afscheidsgroet aan onze geliefde Konin-
gin-Regentes”. Beide Vorstinnen ontvingen deze 
huldeblijken met zichtbaar welgevallen en zeiden 
herhaaldelijk: ,,Ik dank u wel.” Onder voortduren-
de hoera’s werd de rit naar het station voortgezet. 
In de Spoorstraat stonden onder anderen geschaard 
de leerlingen van het R. C. pensionaat in de Burcht-
straat, die bij het voorbijrijden der Vorstinnen het 
,,Wien Neêrlands Bloed” aanhieven, terwijl nabij 
het station de leerlingen van ,,den Klokkenberg” 
met niet minder geestdrift vaderlandsche liederen 
zongen.

Ook het afscheid op het perron wordt uitge-
breid beschreven. De trein vertrekt naar Venlo 
en Maastricht.

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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In het flatgebouw van StartUp Nijmegen 
aan het Stationsplein zitten alle onderne-
mers met een eigen zaak. Allemaal? Nee, 
er zijn wat uitzonderingen. Een van hen is 
vrijwilligersorganisatie School’s cool. Zij 
koppelen middelbare scholieren aan vrij-
willige mentoren. Mooi en uitdagend werk, 
zeker in coronatijd. Vrijwilligers zijn – juist 
nu – meer dan welkom.

School’s cool is een non-profit organisatie 
met zo’n twintig vestigingen in Nederland. 
Het doel van de organisatie is om scholie-
ren te versterken tijdens hun schoolcarrière. 
School’s cool richt zich op leerlingen die de 
overstap van de basisschool naar de brugklas 
maken én op leerlingen die al in het voortge-
zet onderwijs bezig zijn. 

Dromen en doelen
Vanuit StartUp Nijmegen is Christiane Jenne-
kens een van de coördinatoren. Over de werk-
wijze vertelt ze: ‘Wij gaan in gesprek met de 
leerlingen over hun interesses, hulpvragen en 
dromen. Ook vragen we de jongere wat hij/zij 
zou willen inzetten om met meer vertrouwen 
naar school toe te gaan of om met school 
bezig te zijn. Sommige mentorkoppels gaan 
aan de slag met planning, organisatie en leren 
leren. Maar andere koppels werken bijvoor-

beeld aan het opbouwen van zelfvertrouwen. 
En natuurlijk is een mix hiervan ook mogelijk.’
Christiane is ook verantwoordelijk voor het 
koppelen van scholieren en vrijwillige men-
toren. ‘Binnen het team kennen wij al onze 
leerlingen en mentoren. Wij koppelen pas een 
mentor als die goed bij de wens en stijl van de 
scholier kan aansluiten.’ 

Uitdaging 
Het afgelopen schooljaar was een extra uitda-
ging door corona. Veel leerlingen liepen door 
de scholensluiting het risico op achterstand 
en de coaching vanuit School’s cool moest 
ineens volledig digitaal. Ook de komende tijd 
wordt weer spannend en vraagt flexibiliteit 
van vrijwilligers. Dat hebben ze er graag voor 
over. 
Robin de Boer is een van hen: ‘Ik wilde een 
andere bijdrage leveren aan de samenleving 
dan enkel mijn huidige (betaalde) baan. Bij 
School’s cool kan ik scholieren persoonlijk 
helpen én zien groeien. Dit is een positieve 
aanvulling op mijn leven en geeft een grote 
voldoening.’ Hij geeft aan dat er bij School’s 
cool ruimte is om meer te zijn dan alleen een 
mentor: ‘Wat ik heel mooi vind om te zien is 
dat er echt een band gecreëerd wordt en er 
steeds meer vertrouwen komt. Mijn leerling 
is soms wat onzeker. Het afgelopen half jaar 

heb ik hem al zien groeien hierin. En daar wil 
ik graag met hem verder aan werken, zodat hij 
zijn dromen kan gaan waarmaken.’

Verrijking
De 14-jarige Naminata Jamandy is als Nij-
meegse scholier in contact gekomen met 
School’s cool. Na een aantal kennismakende 
gesprekken is Naminata gekoppeld aan een 
vrijwillige mentor. ‘Ik krijg begeleiding op 
gebied van school en vanwege de taalbarrière 
van mijn moeder word ik ook ondersteund 
bij andere praktische zaken.’ Haar ervaringen 
bij School’s cool zijn erg positief: ‘Kijk, ik ben 
iemand die er niet van houdt om mensen 
dingen te vragen, maar dankzij mijn mentor 
merk ik dat het toch erg fijn en nuttig is om 
bepaalde zaken na te vragen en hierin bege-
leid te worden. Ik krijg er veel voor terug’. 

Mentoren van School’s cool hebben een be-
langrijke én positieve rol in het leven van de 
scholieren. Wilt u hier meer over weten, of wilt 
u net als onze mentoren het verschil maken 
voor een scholier?  Bel (024) 350 34 66 of be-
zoek onze website www.schoolscoolnijmegen.
nl voor meer informatie.

Tekst: Karin Peusens, School’s Cool     Foto: IStock

Een steuntje in de rug voor scholieren? School’s cool! 
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Broerstraat in 1904

De Broerstraat 
Het is altijd prettig te zien hoe het Nijmeegs centrum eruit zag 
ruim een eeuw geleden. Opvallend, hoe juist fotografen uit het 
buitenland Nijmegen bezochten en het centrum en de onvolpre-
zen Waalkade op de gevoelige plaat vastlegden. Dat was overi-
gens wat bewerkelijker dan het nu zou zijn. 
Bijgaande foto is gemaakt vanaf de Molenstraat in noordelijke 
richting. Tegenwoordig is Nijmegen-Centrum altijd druk en bezet. 
En toch is het mogelijk het beeld van 1904 te vergelijken met nu. 
Ten eerste de fietsers en de andere deelnemers aan het lang-
zame verkeer, de wandelaars en de bezorgers van goederen met 
behulp van een handkar of zelfs hondenkar. 
Het betrof lokaal vervoer voor de slager, de bakker, kolenboer, 
wijnhandelaar of wasserij. Veel bezorgers zien we nog steeds 
terug in ons huidige straatbeeld. De handkar vervangen door de 
snelle pizza- of sushi fiets, stadskoerier of andere bezorgservice. 
Langzaam gaan we weer terug naar die tijd. De wandelaar krijgt 
immers weer alle ruimte. Kleinschaligheid keert terug daardoor. 
Onder andere fiets en bezorgkar voeren weer de boventoon.
Er zijn vele bezoekers van heinde en verre in Nijmegen en zij 
vullen de straten van het centrum. In 1904 ook al. De fotograaf 
kwam uit Leipzig om Nijmegen vast te leggen. De Broerstraat 
was en is één van die vele oude straten in Nijmeegs centrum.
Gespierde energie, wandelend en fietsend. Menselijke spier-
kracht kan nog steeds worden ingezet. En het is nog gezond en 
schoon ook. Duurzaam en met een blik op de toekomst. Voor 
ons, de komende generaties en voor de Nijmeegse winkel-eco-
nomie. 
Aan de Bisschop Hamerstraat is onlangs een parkeervak ge-
opend voor maar liefst acht bakfietsen. In de binnenstad (onder 
andere aan het Hertogplein) worden de komende jaren extra 
parkeerplaatsen voor fietsen gereserveerd. Met oplaadpunten en 
ruimte voor bakfietsen. Het blijft gezond en sportief om alles zelf 
te komen ophalen.
De slogan van toen geldt daarnaast nog steeds: koop elders niet 
wat Nijmegen u biedt!

Vincent Beijk     Foto: collectie Vincent Beijk 

Op donderdag 3 september overhandigde Arno Bongers van 
Holland Casino Nijmegen een AED (Automatische Externe 
Defibrillator) aan Heleen Wijgers van de stichting Stevens-
kerk. Deze AED is begin oktober door de AED-stichting 
geplaatst aan de Sint Stevenskerkhof net naast de Kerkboog 
(doorgang vanaf de Grote Markt).

Bij de hoofdingang van Holland Casino, Waalkade 68, hangt het 
eerste apparaat in deze serie. Een derde apparaat is bij uitzend-
organisatie Rovinij aan de Van Schaeck Mathonsingel 6 opge-
hangen. Deze AED-apparaten zijn er gekomen na een initiatief 
van het Huis voor de Binnenstad om het centrum van Nijmegen 
Hartveilig te maken. De AED’s zijn 24/7 beschikbaar voor 
burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartslagNu. Men 
kan zich aanmelden (www.hartslagnu.nl) na het volgen van een 
reanimatie- of BHV-cursus. In de oproep krijgt men dan de code 
van de AED-kast en het adres van het slachtoffer. Samen met de 
gemeentelijke apparaten hangen nu negen AED’s in de groene 
kasten die 24/7 beschikbaar zijn in het centrum van Nijmegen.

Na gesprekken tussen centrummanager Maarten Mulder en be-
stuursleden van de Nijmeegse AED-stichtingen is deze samen-
werking ontstaan. De bedoeling is dat de AED-stichtingen ook 
reanimatiecursussen gaan verzorgen voor binnenstadonderne-
mers en -bewoners. Ook is het plan vrijwilligers te werven voor 
de controle- en onderhoudstaken. Voor dit project zoekt men 
nog meer ondernemers die mee willen helpen het centrum hart-
veilig te maken. Door collectieve inkoop en participatie vanuit 
het binnenstadfonds kan een AED gunstig aangeschaft worden. 
Voor meer informatie zie: www.huisvoordebinnenstad.nl/aed.   
 
Tekst: Peter Saras     Foto: Linda Kok

Van links naar rechts: Heleen Wijgers (St. Stevenskerk), Nico de Boer 
en Peter Saras (AED-stichting) en Arno Bogers (Holland Casino)

AED-centrumplan
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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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HET DUKENBURGPAD
14 kilometer wandelen
www.dedukenburger.nl/bladeren-1
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring. 

Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij 
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook 
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK 
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.

Autobedrijf Van Bon Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur



Geldzorgen?
Samen komen we eruit. Bel 024-3298001

nijmegen.nl/geldzorgen

Niet meer
bang voor

post.

Leerlingenvervoer
Heb je een kind dat door ziekte of een

handicap niet alleen naar school kan gaan?
Dan heb je als ouder mogelijk recht op

een vergoeding voor reiskosten of
aangepast vervoer. 

Extra tip:
Voor de kosten van onderwijs, sport en hobby’s

van je kind heb je mogelijk recht op
vergoedingen van Stichting Leergeld.

Kinder- 
opvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen
 als je niet kunt werken door

sociale of medische redenen,
of als je een re-integratietraject

of inburgeringscursus
volgt.

Individuele
inkomstentoeslag

Deze toeslag is maximaal € 515
per jaar en geldt als je al drie
jaar weinig inkomsten hebt

en weinig kans op
verbetering.

Collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering

Met een laag inkomen kun je hier
recht op hebben. Wij betalen
dan mee aan je verzekering.

Individuele
studietoeslag 

Studeer je en kun je door ziekte
of een handicap je studie niet 
combineren met een bijbaan?
Dan kun je bij ons terecht voor 

een studietoeslag.

Meedoenregeling
Dit is een tegoed van

€ 150 per jaar voor
dagjes uit, cursussen

en activiteiten.

Bijzondere bijstand
Je kunt onverwacht te maken krijgen
met hoge kosten. Bijvoorbeeld door
vervanging van je koelkast, ziekte of

rechtsbijstand. Als je deze niet
kunt betalen, heb je misschien
recht op bijzondere bijstand.

Busvoordeelabonnement
Jij betaalt € 15 per jaar, wij de rest.

Met je abonnement reis je gratis met
de bus binnen de gemeente Nijmegen

en naar omliggende dorpen.

Geldzorgen?
Gemeente Nijmegen heeft 8 vergoedingen 
waar jij mogelijk gebruik van kunt maken. 

Bel 024-3298001 voor persoonlijk advies of ga naar 
nijmegen.nl/geldzorgen voor meer informatie. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kijken wij naar je inkomen. Bij sommige vergoedingen ook naar je vermogen. 

Nijmegen_adv2.indd   2Nijmegen_adv2.indd   2 29-6-2020   11:09:5029-6-2020   11:09:50
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DE AVOND VALT FOTO’S: GERIE SANDMANN
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