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Kunst in Het Kruispunt
Ik heb een foto uitgezocht van Barry, een 
vaste bezoeker van het Kruispunt. Barry 
is onze fotograaf en Nijmegen is zijn stad. 
Barry is van NEC, de Vierdaagse, de ge-
schiedenis van de stad, en van alle mooie 
en minder mooie plekjes daarin. 

‘Deze foto is een doorkijkje naar de Barbaros-
sa-ruïne. De ruïne is, samen met de Nicolaas-
kapel, gespaard gebleven bij de sloop van 
het Valkhof eind achttiende eeuw. Het Valkhof 
als vesting is al heel oud. Het werd in 1155 
herbouwd door de Duitse keizer Frederik Bar-
barossa, vandaar de naam Barbarossaruïne. 
Barry heeft een spannend doorkijkje gemaakt.
Je oog wordt vanzelf geleid naar de poort 
en het gedeelte van de boog daarboven. Dit 
restant van het gebouw, opgetrokken uit tuf-
steen, is een mengsel van stijlen: romaans en 
karolingisch. De plastic plantenbakken daar-
boven zijn wat moderner. Ik zal eens opletten 
of ze er elk jaar staan en wie de plantjes wa-
ter geeft.’

Barry is trots op Nijmegen en zijn foto's getui-
gen daarvan. Hij maakt foto's van heel veel 
bekende punten in Nijmegen maar ook van 
stukjes Nijmegen, die je pas ziet als je er met 
je neus op wordt gedrukt. Overleven op straat 
is ook goed kijken; dat is wel weer duidelijk!

Tekst: Hans Garritsen     Foto: Barry
Het Kruispunt, www.kruispuntnijmegen.nl

Voor 55-plussers

We kennen het spelle-
tje van de campings, de 
scholen en de pleinen 
in de buurt. Iedereen 
kan het spel spelen en 
je kunt er, zelfs naar-
mate je ouder wordt, 
beter in worden. Tafeltennis is een weinig blessu-
regevoelige, gezonde en gezellige sport om met 
elkaar in contact en in beweging te komen.  
Tafeltennis daagt zowel je lichaam als je brein 

uit om het balletje op de meest effectieve manier 
naar je tegenstander te spelen. Het tafeltennis be-
invloedt je gezondheid op een positieve manier: 
je hele lichaam wordt tijdens de bewegingen 
ingezet en het vergroot je uithoudingsvermogen. 
Daarnaast zorgen de oog-handcoördinatie en de 
reflexen ervoor dat verschillende delen van je 
hersenen gebruikt worden. Dus, 55 plussers, la-
ten we zodra het kan, naar buiten gaan en elkaar 
ontmoeten om dit spel met elkaar te spelen. Je 
kunt je alvast aanmelden bij buitentafeltennis-
55plus@gmail.com 

Tot aan de tafeltennistafel 

BUITEN TAFELTENNISSEN Wie kent het niet?
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Inspirerende jongere

MIRTHE MEIJERS

Onderaan de Lange Hezelstraat bevindt 
zich een prachtig historisch pand dat af-
komstig is uit de 14e/15e eeuw. Na een fik-
se renovatie zijn de unieke kenmerken van 
het gebouw zoveel mogelijk in de originele 
staat behouden gebleven. Sinds 2016 huis-
vest hierin de tweedehands winkel van het 
Leger des Heils. Oftewel de ReShare Store.

Vanaf het begin wordt de winkel succesvol 
gerund door floormanager Masha Stevens. 
Sinds september 2020 is er een jongere assis-
tente bijgekomen, de 24-jarige Mirthe Meijers. 
Alhoewel de winkel onder vele Nijmegenaren 
al jaren een bekend begrip is, waait er sinds 
de komst van Mirthe een frisse wind door de 
winkel. De eigentijdse aanpak van de energie-
ke Mirthe richt zich met name op een jonger 
publiek. Onder andere door haar inzet van 
social media en allerlei creatieve acties. Maar 
haar missie, zo zegt Mirthe vol overtuiging, ‘Is 
het creëren van een betere wereld, waarin er 
meer aandacht is voor duurzaamheid en voor 
elkaar.’  Zo is zij een luisterend oor voor de 
mensen om haar heen en deelt zij gepassio-
neerd haar liefde voor de vintage kleding.

DAT IS TOCH UIT DE TIJD MEID! 

‘Mensen vertellen mij alles’
Mirthe is in Limburg geboren en komt uit 
Roermond, maar zij woont al zes jaar in 
Nijmegen. Zij voelde zich hier al snel op haar 
plek. Ze studeerde Communicatiewetenschap-
pen, maar merkte dat ze praktischer aan het 
werk wilde en graag in contact kwam met 
mensen. Tijdens een tussenjaar werkte zij als 
kassière en had echt een sociale binding met 
de klanten. Mirthe zegt dat ‘de mensen haar 
alles vertelden. Zelfs over hun kat die jarig 
was.’ Dit deed haar besluiten om voor de stu-
die SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) 
te gaan, die zij succesvol voltooide. Mirthe 
is sociaal, creatief, maakt zelf kleding, doet 
graag een drankje met vrienden en houdt van 
een boswandeling.

Duurzaamheid hoog in het vaandel
Na haar studie wilde ze niet direct in het 
werkveld beginnen. Zelf kwam Mirthe vaak 
als klant in de ReShare Store, omdat zij erg 
van vintage en tweedehands kleding houdt. 
Maar vooral ook de fijne sfeer van de winkel 
sprak haar aan. Toen de gelegenheid zich 
voordeed, solliciteerde zij naar de baan van 

assistent-floormanager. Dit was voor haar een 
mooie combinatie. Uit haar eerdere studie 
had ze geleerd hoe zij mediatools in moest 
zetten. Haar SPH-opleiding kwam goed van 
pas bij het begeleiden van de vrijwilligers, 
die meestal een verhaal met zich meedragen. 
Haar scriptie was ook nog eens gericht op het 
Leger des Heils. Maar het thema duurzaam-
heid staat bij haar hoog in het vaandel. ‘Mee-
werken aan een betere en schonere wereld en 
anderen daartoe inspireren.’ 

‘Gezien en gehoord worden’
De winkel heeft volgens Mirthe een laagdrem-
pelig karakter: ‘Klanten willen graag in hun 
waarde gelaten worden.’ En volgens haar wil 
iedereen ‘gezien en gehoord worden.’ Bij de 
ReShare Store is daar ruimte voor. Al is het 
voor een praatje, een kopje koffie of om even 
bij te komen. Dat kan in één van de comfor-
tabele vintage Chesterfieldsfauteuils die de 
winkel rijk is. Die persoonlijke aanpak, dat is 
waar zij van houdt. Mensen denken wel eens 
dat de winkel alleen voor dak- en thuislozen 
is, maar dat is een onjuist imago. Uiteraard 
is iedereen welkom, maar het is vooral een 
hippe kledingzaak. Binnengebrachte kleding 
wordt zorgvuldig gesorteerd om vervolgens 
overzichtelijk op kleur en soort in de rek-
ken terecht te komen. Kleding waar wat aan 
mankeert wordt, indien mogelijk, gerepareerd 
door een coupeuse. De rest gaat naar het 

Mirthe Meijers
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‘Koop geen kleding, maar hergebruik. Waarom iets weggooien als het oud of kapot is?’

William Nijland

Vroeger
Vroeger, weet je nog, toen hebben we 
eens CORONA gehad. Een jaar lang 
streed de wereld tegen het virus. Dit 
virus zorgde voor overbelaste ziekenhui-
zen. Vele mensen hebben het gehad en 
vele mensen zijn eraan overleden.

In die tijd waren er WAPPIES. Een 
soort medemens die alles en iedereen 
gebruikte om er zelf beter uit te komen. 
Wat zij al niet verzonnen hebben, te gek 
voor woorden. Maar er waren natuurlijk 
mensen die erin meegingen, die lieten 
zich meeslepen.

Ik herinner me nog een dag in januari 
2021. Toen had je een soort sms-ser-
vice. Dat heette Telegram. Daar kon je 
medewappies oproepen te komen rellen 
en stelen onder het mom van demon-
streren tegen coronamaatregelen.

Als 60-jarige agent ging ik de straat op. 
We hadden de binnenstad afgesloten. 
NEC-supporters waren ook in de stad. 
Die wappies zouden onze stad niet 
vernielen. We hebben de wappies niet 
hoeven zoeken. Ze kwamen zelf naar 
de afzettingen toe. Ze geloofden, denk 
ik, niet dat het centrumverbod ook voor 
hen gold. De wappies werden de stad 
uitgejaagd.

Nee, opa heeft er geen kunnen raken. 
Dat was dan wel de wens van vele Nij-
megenaren, maar het was niet nodig. Ik 
geloofde ook niet dat een paar klappen 
geholpen zouden hebben. En ik was te 
langzaam, dat ook.

Ik geloof in de dialoog, uitleg en vertrou-
wen in de mensen. Ik geloof ook wel in 
een betere wereld. Maar zelfs dan, zelfs 
dan zullen er altijd mensen zijn die on-
tevreden zullen zijn en dat met geweld 
zullen uiten.

Politie is er voor iedereen. Onze taak-
stelling is breed, maar we zijn er als het 
nodig is. Vroeger, nu, straks en later.

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

niet plaatsvinden. De schoenen zijn via de 
daarvoor bestemde instanties toch bij de 
juiste mensen terechtgekomen. Dat was wel 
heel jammer, vond Mirthe, want ze had veel 
contact onderhouden met de ondernemers 
die allemaal mee wilden werken. 
Verheugd vertelt Mirthe dat er een workshop 
in de planning zit, die op donderdagavond 
in de winkel zal worden gehouden. Hierin 
zal  Mirthe laten zien hoe je van oude kleding 
weer iets leuks kan maken. Van broek naar tas.
.
‘Ik ben een levende etalagepop’
Over de populariteit van vintage valt veel te 
zeggen. Wie op internet het begrip googlet, 
komt bij verschillende definities uit. Volgens 
Mirthe moet je vintage niet te letterlijk nemen. 
‘Officieel moet het minstens 25 jaar oud zijn, 
maar het is meer de look die telt’. De vintage 
in de winkel is gelabeld en hangt in een apart 
rek. Het trekt een jong publiek aan. ‘Door zelf 
ook regelmatig vintage te dragen, ben ik een 
levende etalagepop.’ ‘De fast-fashion, zoals 
H&M en hun trends, zijn leuk’, zegt Mirthe, 
‘maar slecht voor de wereld.’ Haar motto is: 
‘Koop geen kleding, maar hergebruik. Waar-
om iets weggooien als het oud of kapot is?’
Mirthe is trots om onderdeel te zijn van een 
subcultuur binnen haar generatie. Jonge 
mensen die geen afdruk wil achterlaten in de 
wereld. Volgens haar wil de jeugd vrijer zijn, 
minder mainstream en dat uit zich ook in kle-
ding. ‘Duurzaamheid niet alleen op het gebied 
van kleding, maar ook in contact.’ Dit vertaalt 
Mirthe naar haar betrokkenheid in de winkel 
tussen klanten en de vrijwilligers. ‘Dat maakt 
ons allen gelijk.’ 

Tekst: Karin Toussaint     Foto’s: Gerie Sandmann

sorteercentrum in Deventer waar het een an-
dere bestemming krijgt. Donaties komen van 
iedereen die zijn kleding kwijt wil, maar ook 
zaken met een faillissement doneren kleding 
of schoenen. 

Facebook van nu: ‘goed zoals je bent’
Mirthe zelf is niet zo’n fan van Facebook, maar 
weet op professioneel gebied wat de waarde 
hiervan is. Haar taak is dan ook om de pagina 
van de ReShare Store te onderhouden. Ze wil 
hierop aantonen dat het geen ‘suffe winkel’ 
is. Ze ziet ook een positieve ontwikkeling 
in Facebook. Het is nu meer: ‘Goed zoals je 
bent.’ Regelmatig post zij items uit de nieuwe 
collecties en krijgt daarop vele likes. Ze kan 
hier veel van haar eigen ideeën en creativiteit 
in kwijt. Zo heeft zij foto’s geplaatst van vrien-
den/modellen gekleed in vintagekleding uit 
de winkel. Vervolgens heeft ze hen gefotogra-
feerd op mooie plekken in Nijmegen. Er was 
een prijsvraag aan verbonden voor diegene 
die deze plekken kon herkennen. De actie 
werd veel gedeeld en kreeg daardoor een 
groot bereik. Ook geeft zij tips op Facebook, 
wat er nog te maken valt van kleding die 
kapot is. Binnenkort krijgt de ReShare Store 
Nijmegen een eigen Instagramaccount en 
daar kan Mirthe weer enthousiast mee aan de 
slag.

Van broek naar tas
Veel acties komen vanuit het hoofdkantoor. 
Zo was er in november de inleveractie van 
schoenen voor dak- en thuislozen en iedereen 
die het nodig had. Nijmegenaren hebben hier 
massaal gehoor aan gegeven en wel vijfhon-
derd paar schoenen ingezameld. Helaas door 
de lockdown kon het grote feest er omheen 
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (10)
Papengas, Hessenberg, Hezelstraat, Henk Janssen

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 Henk JanssenEd Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

Foto 1. Henk Janssen, geboren in de Papengas in 1934

Op onze zoektocht naar mensen die in of vóór 
de oorlog in de Lange Hezelstraat hebben 
gewoond, komen we dit keer in contact met 
Henk Janssen en zijn vrouw Tonnie. 

Henk is zevenentachtig jaar oud en in de oor-
log als kind midden in het oorlogsgebied op-
gegroeid. Anno 2021 vindt hij het belangrijk 
dat zijn verhaal wordt opgeschreven en door-
gegeven. 
Henk en Tonnie wonen in Malden. Vijftig jaar 
is Henk niet meer in de stad geweest, louter 

en alleen omdat hij getraumatiseerd uit de 
oorlogsjaren is gekomen. Hij had slapeloze 
nachten voor hij zijn verhaal kon doen. Een 
bezoek aan Nijmegen aan de plaatsen waar 
hij is geboren en opgegroeid, kostte hem meer 
moeite dan ik aanvankelijk in de gaten had. 
De ongelukken die hem als kind zijn overko-
men, hebben een enorme impact gehad op zijn 
verdere leven. Met niemand in de eerdere arti-
kelen had ik meer contact dan met Henk. Ieder 
aanvullend feitje van zijn kant was weer goed 
voor een telefoontje. Al met al een aangrijpend 

verhaal van een gastvrije en hartelijke man.

Janssen, horecafamilie
Henk Janssen komt uit een echte Nijmeegse 
horecafamilie. Opa Janssen had eerst een café 
aan de Waalkade voordat Samson erin kwam 
(foto’s 2 en 3), de schoonzoon van opa Jans-
sen. 
‘Henk komt echt uit een caféfamilie’, zegt 
Tonnie. ‘Als we langs cafés kwamen dan was 
het “O, daar zit mijn oom in” en “O, daar zit 
mijn tante in.” Al die cafés hier in Nijmegen 
bleek familie van hem te zijn. Want zijn opa 
had dochters en die trouwden. Dus de namen 
zijn anders, maar het is wel familie.’ 

Henk vertelt: ‘Opa verhuisde van de Waalkade 
naar de Grotestraat, waar hij een groot pand 
huurde en er een dansgelegenheid van maakte. 
In dat pand stond een heel groot orgel. Je kon 
er helemaal in staan. Als je er geld ingooide, 
kon je hem instellen en dan kon je dansen.’ 

Bij hoogwater liepen de kelders onder en dan 
moest er gewerkt worden. Er werden planken 
neergelegd, zodat de klanten toch binnen kon-
den. Henk: ‘En soms zonder geld bij zich te 
hebben. Op een keer kwamen er twee klanten 
zonder geld, maar wel met twee papegaaien. 
Kreeg mijn opa twee papegaaien. En die bees-
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Foto 2. Café van opa Janssen, voordat 
schoonzoon Samson erin kwam (Foto: J. van Lith)

Foto 5. Henk op de plaats van zijn ouderlijk huis op de Hessenberg. Achterzijde van het Lemke 
aan de  Lange Hezelstraat 

ten vloekten dat het een lieve lust was, de taal 
van de schippers. Na de Grotestraat zijn mijn 
opa en oma op de Weurtseweg gaan wonen, 
mét de papegaaien. Ik heb die papegaaien nog 
gekend.’ 

Henk Janssen
Henk werd in 1934 geboren in de Papengas. 
Het gezin woonde er tot 1938 en verhuisde 
toen naar de Hessenberg. Henk: ‘Onze buur-
man in de Papengas was een kolenboer. Zijn 
vrouw heeft mij nog ter wereld geholpen. Niks 
geen verloskundige, gewoon een buurvrouw. 
Zo ging dat in die tijd.’

‘Wat ik me verder herinner van de Papengas 
is dat er bij ons tegenover een stalhouderij zat. 
Was er een bruiloft dan kwamen er witte paar-
den naar buiten met witte pluimen op, bij een 
begrafenis zwarte paarden met zwarte plui-
men. Om te voorkomen dat wij uit het raam 
vielen, had mijn vader latten voor de ramen 
getimmerd.’ 

‘Toen we in de Papengas woonden had ik 
een vriendje. Dat was de 11-jarige zoon van 
groenteboer Gerrits, op de hoek van de Bot-
telstraat en de Lange Hezelstraat, waar nu café 
de Beurs zit’ (foto 4). 
‘Bij groenteboer Gerrits lagen hele partijen 
aardappels in de kelder die wij daar mochten 
sorteren. Als we klaar waren speelden we in de 
vele kelders onder het pand. Het was daar zo 
groot en donker, het leek wel of er geen eind 
aan kwam.’ 
Tijdens onze eerste ontmoeting had Henk me 
enthousiast gemaakt met het verhaal dat hij en 
zijn vriendje dan onder de straat doorliepen 
richting Kronenburggas. Als we voor de foto 
echter op de bewuste plek zijn aangekomen, 
acht hij de kans heel klein dat ze verder zijn 
gekomen dan de rode bakstenen stoep aan de 
voorkant van de panden. Over het bestaan van 
gangen onder de straat zegt hij relativerend: 
‘Er hoeft natuurlijk maar één gang te zijn, dan 
gaat men fantaseren dat er meer gangen zijn.’ 
Maar die gangen kent Henk dus niet. Wel het 
gezegde van zijn opa. ‘Mijn oude opa zei: “Als 
ze de klokken van de St Steven luiden, dan 
kun je op straat horen waar de gangen zijn”.’ 

Voor de oorlog verhuisde het gezin Janssen 
van de Papengas naar een mooi, groot huis op 

de Hessenberg, tegenover het katholieke wees-
huis. Henk: ‘Een prachtig huis, groter dan het 
huis in de Papengas, met hoge, beschilderde 
plafonds. Toen we op de Hessenberg woonden 
kreeg mijn vader ook weer werk: een baan bij 
de (PGEM) Centrale.’ 
Op de Hessenberg (foto 5), met het katholieke 
weeshuis als buurman, maakte het gezin Jans-
sen de oorlog mee. Inclusief de keren dat het 
huis en de stad ontvlucht moest worden, het-
geen voor de kinderen Janssen natuurlijk erg 
ingrijpend was. Wat echter nog meer invloed 
had op Henks verdere leven, ook dat speelde 
zich af op de Hessenberg.

Verbrijzelde neus en blind
Henk zat tijdens de oorlog op de school die 
grensde aan Klein Bethlehem, het nonnen-
klooster, dat weer grensde aan het weeshuis. 
Toen hij tijdens de gymles zijn schoenen stond 
dicht te maken, was er een grappenmaker die 
hem een flinke zet gaf. 

Hij viel met zijn gezicht op zo’n hoge, blauwe, 
stenen dorpel. 

‘Mijn hele neus was verbrijzeld. Ik zat hele-
maal onder het bloed en de huisdokter zei: 
“Maak maar schoon met boorwater.” Röntgen 
kenden ze niet. Ik heb een paar dagen thuis-
gezeten en het werd steeds erger. Ik kreeg een 

ontsteking. Het was zo erg, het vuil, de etter 
kwam er bij de ogen uitzetten. Een dokter aan 
de Van Schaeck Mathonsingel zag het en liet 
me gelijk opnemen in het (oude) Canisius. 
Daar heb ik een jaar gelegen. Verschillende 
operaties gehad, zonder verdoving. Dan werd 
je op een brancard gelegd, riemen om de ar-
men en benen. Het hoofd in zo’n apparaat. Je 
bleef net zo lang schreeuwen tot je bewuste-
loos raakte.’ 

Henk was 7 jaar. Het ontroert hem nog steeds. 
Terwijl hij een traantje wegpinkt: ‘Dat heeft 
een enorme indruk gemaakt.’ 

Op de vraag hoe hij dat verwerkt heeft, blijft 
het lange tijd stil, waarna vrouwlief Tonnie 
voor hem antwoordt: ‘Niet!’ (foto 6).

Bovenstaande speelde zich af tijdens de oor-
log. Het volgende drama gebeurde ná de oor-
log. Weer terug op de Hessenberg. 
‘Onder ons huis op de Hessenberg was een 
bakhuis. Daar stond mijn vader een fiets te 
maken. Allemaal gereedschap op de grond en 
daar lagen ook vijlen. Een paar jongens gin-
gen met die vijlen op een deur staan mikken. 
Op een gegeven moment kwam ik overeind en 
toen gooide iemand een vijl. Die kwam niet 
in de deur, maar tegen de muur. Een stuk staal 
brak af en kwam bij mij in het oog. Blind. Ik 

Foto 3. Café van opa Janssen (Foto: Tiny Janssen)

Foto 4. Hoek Bottelstraat-Lange Hezelstraat, 
nu café de Beurs, toen groenteboer Gerrits. 
Hier woonde het vriendje van Henk
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Foto 6. Als kleine jongen kreeg Henk te 
maken met twee ernstige ongelukken die zijn 
verdere leven mede hebben bepaald

Foto 8. Hier heeft Henk de gaten gezien die de Duitsers hadden 
geboord in de Hezelpoort om de springstof in aan te brengen. 
De lonten hingen eruit

Foto 9. De twee omgekomen geallieerde soldaten lagen tegen de pui van 
de apotheek, hoek Nieuwe Markt-Lange Hezelstraat

was ongeveer 10 jaar. En pas veel later werd 
een schedelbasisfractuur geconstateerd.’ 

Toen Henk na een lang herstel terugkwam op 
school wist de ‘hoofdleraar’ niet wat hij met 
Henk aan moest en zette hem terug naar de 
derde klas. Daar was hij jaren ouder en plaag-
voer voor de kinderen in de klas. Ze moesten 
lachen om hem. Andere neus en verbrijzeld 
oog.

WO II en het bombardement
In het katholieke weeshuis op de Hessenberg 
zaten alleen maar jongens uit Amsterdam 
en Rotterdam (foto 7). Zij hadden een apar-
te ingang. Tijdens het bombardement werd 
het weeshuis geraakt door twee voltreffers, 
waardoor het helemaal scheef kwam te han-
gen, de ledikanten hingen er uit. Ten tijde van 
het bombardement zaten Henk en zijn broer 
op school op de Mariënburg. Toen aanvanke-
lijk het sein ‘onveilig’ klonk, hielden zij zich 
schuil onder het bankgebouw op de Mariën-
burg. Bij het sein ‘veilig’ zijn ze direct ver-
trokken richting huis. 
Henk: ‘Wij kwamen binnen en ik deed direct 

de schuiven op de voordeur. Dat heeft ons 
leven gered. Toen de bommen vielen, lag de 
voordeur tegen de trap. In die draai stonden 
mijn broer, mijn moeder en ik. Mijn vader 
was op de Centrale van de PGEM.’ 

Na een lange pauze vervolgt Henk: ‘Dat 
heeft op mij een hele impact gehad, dat is 
zeker. Mijn moeder had de scherven in haar 
gezicht. Boven was niks meer heel. Alle ra-
men, de kozijnen, alles lag eruit. Het huis 
stond er nog wel… nou ja, het geraamte. 
Meubels waren er niet meer. Stoelen? Die 
waren helemaal versplinterd. Je keek van 
beneden uit zo op de zolder, want het pla-
fond lag er helemaal uit.’ 

Na het bombardement zag Henk tijdens een 
rondgang door de Lange Hezelstraat, aan 
de hand van zijn moeder, dat gewonden 
door ziekenbroeders met draagbaren bij het 
gebouw van de Gelderlander naar binnen 
werden gedragen. Bij het hevig getroffen 
weeshuis zijn er, volgens Henk, geen kinde-
ren omgekomen. Die zaten waarschijnlijk op 
school, het was tussen de middag tenslotte.

WO II na het bombardement
Omdat het huis op de Hessenberg onbewoon-
baar was geworden, verhuisde het gezin naar 
een tante van Henk in het Waterkwartier, die 
nog een kamer over had. Daar heeft het gezin 
anderhalf jaar gewoond, voordat het weer terug-
keerde naar het opgeknapte huis op de Hessen-
berg. De invasietijd maakte de familie dus mee 
vanuit het Waterkwartier. 
‘Spannende tijd’, aldus Henk, ‘je mocht niet de 
straat op na 8 uur en alles moest donker zijn, een 
heel vervelende tijd.’ 

En dan verhaalt hij van hetgeen hij tegenkwam 
toen hij, aan de hand van zijn vader, rondliep 
en daarbij ook plaatsen bezocht die gevaarlijk 
waren. Zoals de Hezelpoort, de eerste buffer die 
de Duitsers hadden gemaakt, waar hevig werd 
gevochten. En aansluitend de 2e Oude Heselaan, 
waar een enorme stapel lege hulzen lag. Eigen-
lijk niet verantwoord om daar rond te wandelen. 

 ‘Dat heb ik allemaal gezien. Maar mijn vader 
had een ausweis omdat hij op de Centrale werk-
te en vaak nachtdienst had. Dat liet hij zien en 
dan zeiden ze: “Loop maar door.” Ze vroegen 

Foto 7. Het katholieke Weeshuis was de buurman van de familie Janssen op de Hessenberg
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Foto 10. Henk wijst de plek aan waar hij als kleine jongen Jan van Hoof 
heeft zien liggen. Ter hoogte van de rolstoel ligt anno 2021 de 
gedenktegel van Jan van Hoof  

Foto 12. De familie Janssen sleet de laatste jaren op de hoek van Parkweg-Doddendaal, Parkweg 72

niet wat een jongen van 10 daarbij deed. Daar 
keken ze niet naar.’ 

‘Omdat de Hezelpoort in de verdedigings-
gordel van de Duitsers van groot belang was, 
naast Waalbrug en Centrale, hadden ze twee 
grote gaten in de poort gemaakt waar spring-
stof in lag, met lonten die eruit staken (foto 8). 
Dat heb ik als kind zelf gezien als we onder-
weg waren van het huis van mijn opa en oma 
aan de Weurtseweg, onder de Hezelpoort door, 
naar de Hessenberg!’

Jan van Hoof
Op één van zijn wandeltochten met zijn vader 
belandde Henk als kind op het Joris Ivens-
plein toen Jan van Hoof daar omkwam. Jan 
van Hoof, gezeten op een militair voertuig, 
werd van de Humber scoutcar geslingerd en 
vervolgens mishandeld en om het leven ge-
bracht. Behalve Jan van Hoof waren ook de 
twee geallieerde soldaten van het legervoer-
tuig slachtoffer. Zij lagen op de hoek van de 
Lange Hezelstraat en de Lage Markt, tegen de 
pui van de apotheek (foto 9).

Henk: ‘Ik stond met mijn vader op de Lage 
Markt. Men had de twee geallieerde solda-
ten omgedraaid, zodat we hun gezichten niet 
zouden zien. De geallieerde soldaten waren 
behoorlijk gewond. Jan van Hoof lag aan de 
andere kant van de weg (foto 10). Hij had een 
gat in zijn hoofd.’ 

Het legervoertuig stond volgens Henk verder-
op in de Nieuwe Marktstraat ter hoogte van 
nummer 40, bij de poort van de school (foto 
11).

Op mijn vraag of Henk Jan van Hoof herken-
de, antwoordt hij: ‘Nee, geen idee. Ik kende 
hem helemaal niet. Later hoor je vertellen over 
die verzetsstrijder en het komt in de Gelder-
lander.’ 

De gedenksteen ter nagedachtenis aan Jan van 
Hoof ligt dus een tiental meters verder dan 
waar Henk Jan van Hoof heeft zien liggen. 

Evacuatie
Tweemaal moest het gezin Janssen zijn biezen 
pakken. Tweemaal werd de grote houten kof-
fer van de familie volgeladen met kleren en in-
geladen in de bakfiets van Henks vader. Henk: 
‘Op het laatste moment heeft mijn moeder ook 
nog wat zilveren geld in de koffer gedouwd. 
Waarheen? Hees? Geen bestemming!’

‘We wisten niet waarheen. Mijn vader zei: 
“Laten we maar naar Hees gaan.” Toen we 
Hees door waren zag ik de eerste Amerikanen 
of Engelsen. We hebben daar drie dagen bij 
de dominee gezeten. Daar stond een heel groot 
geschut. Iedere vijf minuten schoten die geal-
lieerden een granaat af. Dan stond de hele boel 
te schudden. Mijn vader besloot toen dat we 
hier niet bleven.’

Bij terugkomst op de Hessenberg moest het 
gezin rechtsomkeert maken van de Duitsers. 
‘”Weet je wat we doen?”, zei mijn vader, “We 
pakken de fiets en dan zetten we die houten 
kist achter op de fiets en gaan we weer die kant 
op”.’

Zo gezegd, zo gedaan. Het gezin vertrok weer, 
richting Hees en vervolgens richting Beunin-

gen. Het Maas-Waalkanaal werd overgestoken 
dankzij een welwillende passant, die ze ver-
wees naar een schipper met een roeiboot.

‘Daar konden we allemaal in. Mijn vader, mijn 
moeder mijn broer en ik. Toen stonden daar 
ineens vier Amerikanen. Die wilden ook mee. 
Het bootje liep vol met water, maar de over-
tocht slaagde.’

Aan de overkant werd het gezin door een boer 
met paard en wagen naar Winssen gebracht. 

Met de ene dag bieten als voedsel en de andere 
dag rode kool werd de tijd in Winssen volge-
maakt. Na de oorlog ging het gezin weer te-
rug naar de Hessenberg. Het huis, waarvan de 
bovenverdieping zwaar beschadigd was en dat 
vol zat met granaatinslagen, werd opgeknapt. 
De familie heeft er gewoond tot het in de jaren 
80 werd afgebroken voor nieuwbouw.

Bij terugkomst op de Hessenberg was het uit-
kijken geblazen voor relikwieën uit de oorlog. 
Zo stak er tussen de Janssens en het pakhuis 
een granaat met de punt het gangetje in. 

‘Dat vond mijn vader gevaarlijk. Dus wat deed 

Foto 11. Het legervoertuig waarop Jan van Hoof zat, de Humber 
scoutcar, kwam tot stilstand verderop in de Nieuwe Marktstraat ter 
hoogte van nummer 40, bij de ingang van de toenmalige school



  Extra meters maken 
Het went nauwelijks, de keuzes zijn immers beperkt. Op het mo-
ment dat je in Nijmegen-Centrum iets te eten of drinken bestelt 
komt het Engelse woord to go om de hoek kijken. 
Sommige ondernemers zien het als een (kleine) oplossing om 
hun omzet te verhogen. Het werkt onthutsend simpel. In het 
voorbijgaan je koffie, thee, chocomel of warm broodje of gebak-
ken scholletje meenemen en met een mondkapje voor een kuch-
scherm afrekenen. Er is voor ondernemers tijdelijk geen keuze 
verder. Was er vroeger een goed terras op de vele plaatsen in 
Nijmeegs centrum, die plaatsen worden nu gekenmerkt door vele 
tafels met gestapelde en omgekeerde stoelen. Achter gesloten 
deuren mensen in overalls om de plafonds en vaak middeleeuw-
se muren van een extra kleur te voorzien. Uit alles blijkt dat ieder 
in hetzelfde schuitje zit en gehouden is de overheidsmaatregelen 
te respecteren. 
De overheid draagt haar steentje bij door de precariorechten op 
terrassen tot nul te reduceren. Wat overblijft is een ongeken-
de oefening in wachten en nieuwe ideeën opdoen. Vooral dat 
laatste is belangrijk: als vertrouwde dingen en bezoekers tijdelijk 
wegvallen komen nieuwe maatregelen in zicht. Gaat de ene deur 
dicht, gaat de andere vaak weer open. Hoe creatiever hoe beter. 
We bevinden ons in een andere werkelijkheid. En dat vraagt om 
bijzondere ideeën en kijken met andere ogen. 
To go is daarvan een goed voorbeeld. Catering evenzeer. Veel 
Nijmegenaren bestellen bij restaurants maaltijden die met fiets-
koeriers en scooters worden bezorgd. In een groene stad als 
Nijmegen zijn dat initiatieven die een pluim verdienen. 
Ondernemers die hun klanten bezoeken in plaats van tot nu toe 
andersom. Kleding, opticiën, juwelier, klokkenmaker, fotograaf 
(pasfoto’s), bibliotheek, telefoonaccessoires tot scootmobiel- en 
autoreparatieservice toe. Aangevuld met snackservice, kantoor-
spullen en bloemisten. Er zijn zelfs marktkooplieden die hun 
waar na verkoop bij u thuis brengen, zeer regelmatig ook lokale 
producten. 
Brengen en bezorgen dus in plaats van halen en bestellen. We 
zitten immers allen in hetzelfde schuitje en uiteindelijk komen we 
er ook spoedig gezamenlijk weer uit! Aan de to go-ondernemers 
zal het niet liggen. Er is voor klanten altijd een (bestel)telefoon 
binnen handbereik. Nee heb je en ja kan je krijgen!
En de komst van de wijkzuster en de vele mantelzorgers? Die 
blijven komen. Oprechte aandacht en medemenselijkheid blijven 
toch het allerbelangrijkste. Op alle niveaus!
We maken momenteel wat extra meters voor elkaar ... op weg 
naar een ander normaal.

Vincent Beijk     Foto: collectie auteur
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hij? Hij pakte dat ding vast en knaaide dat ding bij Lampe over de 
muur. Lampe kwam de volgende morgen en dacht: “Verrek, wat ligt 
daar nou?” en die gooide hem weer terug. En zo ging dat.’ 

Wat te denken van al die flessen die in het gangetje tussen het woonhuis 
en het weeshuis lagen? Flessen waar jenever in gezeten zou kunnen 
hebben. Flessen die echter gevuld waren met fosfor. Door de Duitsers 
klaargelegd om Nijmegen pijn te doen. Een buurman van de familie, 
die in Indië gediend had, waarschuwde voor het gevaar. Hij adviseerde 
dringend er niet aan te komen. Er stond een tekentje op. Hij heeft de 
mijn- en opruimingsdienst de flessen weg laten halen. 

Ze zijn uiteindelijk verhuisd naar een woning op de hoek van de Park-
weg en de Doddendaal (foto 12). Henks moeder heeft daar een paar jaar 
gewoond voordat ze naar het bejaardenhuis ging. Zijn vader was al op 
de Hessenberg overleden. 
Henk: ‘Hij had een slechte gezondheid. Roet van de PGEM was de 
oorzaak. Twee keer per jaar liet hij zijn oren uitspuiten. Dan kwamen 
er hele stukken roet uit. En die roet zat ook in de longen. Met veer-
tien collega’s, die ook aan longkanker stierven, ligt hij op begraafplaats 
Jonkerbos.’ 

Longoperatie
In tegenstelling tot de eerste negen afleveringen van deze rubriek is dit 
interview met Henk niet gehouden op locatie in de Hezelstraat, maar 
bij hem thuis. Reden: alle panden waar Henk heeft gewoond zijn ver-
dwenen. Het werd een drie uur durende monoloog van Henk, gezellig 
om een ronde tafel met een kleine lamp erboven. Jaren 50 (foto 13). 
Twee dagen na deze ontmoeting werd ik gebeld door Tonnie: ‘Henk is 
de dag na het interview opgenomen voor een longoperatie. Er is een 
stukje van de long verwijderd.’ 

Twee weken later heb ik Tonnie weer aan de lijn: ‘Henk is terug uit het 
ziekenhuis. Alles is goed.’ 

Weer twee weken later: ‘We kunnen naar Nijmegen om de plekken 
waar hij gewoond heeft te gaan bezoeken.’ 

Dat hebben we vervolgens gedaan.

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: Tiny Janssen, J. van Lith, Regionaal Archief Nijmegen en Ed Nieuwenhuis

Bent u geboren en/of getogen in de Hezelstraat? Wij kijken uit 
naar uw verhalen. Laat het ons weten via edann@upcmail.nl of 
bel naar 06 43 79 51 51.

Foto 13. Henk en zijn vrouw Tonnie waren zeer betrokken bij de 
totstandkoming van deze aflevering. Alle aanvullende feitjes werden 
keurig doorgebeld Viskraam op de Grote Markt
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Kronenburgerpark
Zo veranderde het Kronenburgerpark in twee 
etmalen in een witte oase in de stad, van een 
ongewone verstilde schoonheid (zie foto’s).
Dit keer mag het beeld vertellen, wat woorden 
niet kunnen.

Op Facebook.com/Kronenburgerpark is de 
besneeuwde ‘tropische’ volière te zien en 
hoe de hertjes, schaapjes en geiten in de 
dierenweide op hun manier de sneeuw en 
koude trotseren.

Bij het verschijnen van de volgende Mariken 
zullen er lammetjes geboren zijn. Lente!

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Gerie Sandmann

De sneeuw viel traag maar gestaag
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Samen komen we er wel uit
 

‘Met mij gaat het goed. We hebben in de familie gelukkig niemand met 
corona. Ik houd me goed aan de regels, want zo zit ik in elkaar. Hier 
in de buurt wonen verschillende ouderen van in de tachtig en zelfs ie-
mand van 94 jaar. Zij zijn heel angstig en blijven binnen. Dus voor hen 
doen we de boodschappen. Het liefst op vrijdag, want dat hebben ze 
graag. We halen ook regelmatig kant-en-klaarmaaltijden in een winkel 
hier in de buurt, zodat ze niet hoeven te koken. Je voelt de eenzaam-
heid bij deze mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet bij hun partner in 
het verpleeghuis op bezoek. Daardoor zitten sommigen thuis hun tijd 
uit. Soms lezen ze wel drie kranten per dag om maar iets te doen te 
hebben. En als ze al iets voor hun partner kunnen doen, zoals de was, 
dan is vervoer lastig doordat de taxi niet rijdt.’

Mensen-mens
‘Ik ben een mensen-mens en mis de sociale contacten behoorlijk. Ik 
ben dertig jaar actief geweest in de politiek. Dan ben je iedere dag op 
pad en ga je naar de mensen toe. Nu ik gepensioneerd ben, doe ik dat 
eigenlijk nog steeds. Normaal gesproken ga ik twee keer per maand 
naar Milan, dat is een bijeenkomst voor Surinaamse ouderen. Zij zijn 
vaak alleen thuis, de kinderen wonen bijvoorbeeld ver weg. Daardoor 
vinden ze het fijn om bij elkaar te komen. We bespreken iedere bijeen-
komst een ander thema, zoals dementie. Ik ben daar adviseur, maar 
dat ligt nu allemaal stil. We kunnen nog geen concrete plannen maken 
voor volgende bijeenkomsten. De deelnemers hebben daar moeite 
mee.’

Hulp bij belastingaangifte
‘Met het vullen van mijn dagen heb ik tot nu toe geen moeite gehad. Ik 
heb regelmatig fiscaal werk gedaan voor mensen die daar zelf moeite 
mee hebben. Mijn zoons waren wel bezorgd: “Pa, daar ga je toch niet 
naar toe?” Maar de mensen stuurden hun gegevens digitaal toe en 

Het coronavirus legt ons publieke leven grotendeels stil. De maatregelen om afstand tot elkaar te bewaren en 
voorlopig vooral thuis te blijven, veranderen ons leven ingrijpend. Hoe beleven senioren in Nederland deze uit-
zonderlijke tijden? Waar maken zij zich zorgen over, wat geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag door? 

Mijn ontdekking van YouTube en live chatten

‘Mijn nieuwe leven met YouTube begon half maart, toen SeniorWeb 
me wees op het virtueel bezoeken van musea. Vrij snel ontdekte ik 
toen de oneindige variatie aan filmpjes op dat medium. Ik ging op 
zoek naar musea, documentaires en lezingen… En toen ontdekte ik de 
streaming van het Concertgebouw in Amsterdam. Ongelooflijk, wat 
ben ik gaan genieten!’

‘Het begon met de korte concerten op de woensdagmiddagen: de 
Empty Concertgebouw Sessions. Een lege concertzaal, maar een live 
optreden van bekende musici voor ons thuiszitters. En door me te 
abonneren op die streaming ontving ik tijdig het bericht van elke 
nieuwe uitzending van de prachtigste – vroeger opgenomen – concer-
ten van het Concertgebouworkest. Week in week uit, geweldig. Elke 
uitzending werd live ingeleid door iemand van het orkest. Die herken je 
nu ook als ze optreden!’

Live chat
‘En toen ontdekte ik ook live chat. In de kantlijn van de uitzending kan 
iedereen commentaar leveren. Het bleek dat deze live concerten echt 
vanuit de hele wereld worden gevolgd: Taiwan, Canada, India, Japan, 
heel Europa, et cetera… en natuurlijk schreef ik dan ook ‘Hi from Nijme-
gen’. Vervolgens ontstond er vaak tussendoor een hele discussie. Zo 
bijvoorbeeld op een keer over wie de beste dirigent was. Toen heb ik 
wel even “ingegrepen” en gevraagd: “Are you still listening?”’

‘Voor mij is deze corona lockdown dus een fijne tijd geworden. Ik heb 
genoten van al het moois en interessante dat YouTube te bieden heeft. 
Ik blijf er zeker gebruik van maken.’

Ineke (83)

Ronny (67)

VERWARRENDE TIJDEN EN BIJZONDERE VERHALENVERWARRENDE TIJDEN EN BIJZONDERE VERHALEN
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daarmee kon ik de belastingaangifte invullen. Ik deed het dus vanuit 
huis. Daar ben ik de afgelopen tijd veel mee bezig geweest.’

Samen staan we sterk
‘Af en toe maak ik me zorgen om de jongeren. Ik hoop dat zij zich 
goed aan de regels blijven houden. Soms vraag ik me af hoe lang ze 
dat nog volhouden. Maar ik blijf positief: samen staan we sterk. Ik ben 
erg onder de indruk van wat we kunnen. Kijk naar de TU Delft: zij heb-
ben zelfs beademingsapparatuur ontworpen! Dat is toch fantastisch. 
Het komt goed, voor ons en voor de volgende generaties. Maar het 
zal wel tijd kosten. Ik zou willen zeggen: laten we elkaar vasthouden, 
maar dat kan natuurlijk niet in deze situatie. Laat ik het dan zo zeggen: 
samen komen we er wel uit.’

Je moet niet zielig uit het raam gaan zitten staren

De laatste corona-moppen
‘Met mij gaat het goed, ik kan niet anders zeggen. Ik kan me in huis 
prima bezighouden en kan gelukkig iedere dag een wandelingetje van 
één of anderhalf uur maken. Mijn dochter doet de boodschappen en 
zet deze in de garage, vanaf de oprit zwaaien ze dan even naar elkaar. 
Gewoonlijk eten we een keer per week samen, maar dat kan nu niet. Ik 
heb nu met mijn drie kinderen veel contact via chats en WhatsApp, ik 
krijg tekeningen, cartoons en de laatste corona-moppen toegestuurd. 
Ik ben blij dat het goed met hen gaat, ze werken nu vanuit huis. Mijn 
zoon werkt op een basisschool en coördineert het leren op afstand. 
Mijn beide kleinkinderen zitten voor hun eindexamens, eentje op de 
middelbare school en de andere op de hogeschool. Ze vinden het wel 
spannend hoe dat zal gaan.’

Gelukkig geen lockdown
Ik ben blij dat er geen totale lockdown is, nu kan ik toch iedere dag 
even naar buiten. En ik ben heel erg blij dat mijn vrouw dit niet meer 
mee hoeft te maken. Zij leed aan dementie en was in een verpleeghuis 
opgenomen. Ze zou het natuurlijk niet begrepen hebben. Dat je niet op 
bezoek kunt, en dat je thuis maar zit te denken hoe het zou gaan, dat 
is vreselijk.’

Swifferen
‘Ik heb nu alle tijd, maar sta ‘s ochtends toch op de normale tijd op. Ik 
douche, maak mijn bed op en dan begint de dag. In huis doe ik wat 
huishoudelijke klussen, zoals het swifferen van de vloeren. En nu ik 

meer tijd heb, ben ik begonnen de kasten op te ruimen: wat hangt er 
allemaal en wat draag ik eigenlijk niet meer? Normaal schuif je dat voor 
je uit, maar nu heb ik er de tijd voor. Verder lees ik dat ene boek dat 
er al zo lang ligt en ga ik af en toe iets in de tuin doen. Dat zou ik nog 
bijna leuk gaan vinden.’

Je moet niet de hele dag in je huispak blijven lopen

Fysiek contact
‘Voordat Nederland op slot ging, was ik erg verkouden, met alles 
wat daarbij hoort. Ik had geen koorts, maar de kinderen waren toch 
ongerust dat het corona zou zijn. De kinderen zijn sowieso bezorgd om 
mij. Ze doen de boodschappen en leveren deze voor de voordeur af, ze 
houden goed afstand. Dat is een rare gewaarwording. Ik mis het fysieke 
contact met mijn familie, vrienden en vriendinnen. We bellen veel, maar 
dat is toch niet hetzelfde. Ik realiseer me tegelijkertijd ook dat het voor 
eenzame ouderen zonder kinderen en met weinig contacten natuurlijk 
veel moeilijker is.’

Lege straten
‘Buiten zijn de straten iedere dag zo goed als leeg, dat is heel vreemd. 
Het lijkt alsof het nu elke dag weekend is. En net als in het weekend 
blijf ik nu zonder schuldgevoel wat langer liggen ‘s morgens. Maar ik 
probeer wel enige structuur aan te brengen in de dagen. Ik douche en 
kleed me gewoon aan en tut me op, dat helpt. Je moet niet de hele 
dag in je huispak blijven lopen. Verder lees ik graag en veel, daar heb 
ik nu echt de tijd voor. En ik volg het nieuws en de persconferenties op 
TV. In huis doe ik geen extra klussen, maar ik ben wel in de tuin bezig 
geweest met onkruid wieden. Dat is voor mij al heel wat, want ik heb 
geen groene vingers. En verder ga ik iedere dag een uurtje wandelen of 
fietsen. Dan ga ik wel voor een gericht doel. Zo ben ik bijvoorbeeld bij 
Lent over de dijk gaan fietsen. Wij hebben daar gewoond, dus dat was 
leuk om herinneringen op te halen.’

Mensen die het moeilijker hebben
‘Mijn zus zit in een verpleeghuis, daar kan ik nu niet naar toe. Mijn 
zwager kan haar, zijn eigen vrouw, niet bezoeken. Mijn zus is daar heel 
verdrietig over, ze belt hem wel vijf keer per dag en vraagt steeds wan-
neer hij komt. En ik kan nu bijvoorbeeld niet naar het Syrische echtpaar 
waar ik taalcoach van ben. Hun kinderen wonen verspreid over heel 
Europa, die zien ze nu ook niet.’

De verhalen van Ineke, Ronny, Jef en Nancy zijn ingezonden door Net-
werk 100, een samenwerkingsverband van professionele organisaties in 
welzijn, zorg, onderzoek en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid.  >>

Jef (86)

Nancy (74)



14

MAART 2021

‘OUDEREN SAMEN ACTIEF’
In gesprek met Els Stouthamer

Els Stouthamer

Links: Wilma van Dorst (vrijwilligster)
Rechts: Peter Hermsen

Vanaf het moment dat Els Stouthamer samen 
met haar man Rob zo’n veertig jaar geleden 
vanuit Noord-Holland neerstreek in Nijme-
gen, heeft zij zich met hart en ziel ingezet in 
het sociale leven van onze stad. Niet alleen 
exploiteerde zij verschillende horecaonderne-

mingen (op dit moment is zij mede-eigenaar 
van Stouthamer Catering en runt zij samen met 
haar zoon de horeca van de Jan Massinkhal), 
maar zij zet zich ook actief in als vrijwilliger in 
het sociale domein. Ze is fractiesecretaris van 
de Nijmeegse politieke partij Gewoon Nijme-

gen en is de drijvende kracht van Stichting Be-
nedenstad Nijmegen. Deze stichting ‘zet zich in 
om mensen die niet meer zelf in staat zijn er op 
uit te gaan, een leuke dag te bezorgen. Onze 
doelgroep zijn senioren die veelal eenzaam zijn 
en op zich zelf zijn aangewezen’ (citaat web-
site).

Activiteiten vóór en dóór senioren
Els is in 2018 gestart met het nieuwe project 
Ouderen samen actief. Samen met een aantal 
enthousiaste vrijwilligers organiseerde zij ie-
dere week leuke activiteiten in wijkcentrum ’t 
Oude Weeshuis. Daarnaast werden ook leuke 
uitstapjes geregeld, zoals een boeiend uitje 
naar het Bakkersmuseum te Ottersum.

Corona zette al deze activiteiten op non-actief. 
Maar om de senioren in het centrum en de 
Benedenstad niet in de steek te laten, brengt 
Els samen met een aantal vrijwilligers weke-
lijks kleine attenties bij de mensen aan huis. 
Niet dat al deze senioren thuis wegkwijnen. 
Integendeel zelfs. Op bezoek bij Francien van 
Benthem weet deze kranige 90-jarige dame 
zich omringd door familie, vrienden, de huis-
houdelijke hulp en, omdat zij de dag tevoren 
was gevallen en haar rug bezeerde, de fysio-
therapeute. ‘Ik heb het geluk dat mijn familie 

Links: Tonnie Sip
Rechts: Henk Lamers (vrijwilliger)

Links: Wilma van Dorst (vrijwilligster)
Midden: Cocie Haeck. Rechts: Els Stouthamer



Bel voor een praatje
De ouderenbond ANBO heeft een speci-
aal telefoonnummer 0348-46 66 66 waar 
medewerkers klaar zitten voor een praatje. 
Maar ook op dat nummer kan de beller 
terecht met vragen over het coronavirus en 
andere praktische vragen. De ANBO roept 
iedereen op om vaker te bellen, naar je 
vader, moeder, opa of oma als je niet meer 
op bezoek kunt gaan. Vaker bellen, ook al 
is het maar kort, kan al een enorme positie-
ve invloed hebben.

Solidariteit
met een in Afrika gekweekte 
Hollandse roos
plunderaar van water en 
brood daar in 
de streken van 
honger en dorst
wordt u hier 
voor uw deur verleid 
het verhaal van 
eerlijk delen
te horen

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom
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Francien van Benthem

regelmatig langskomt’, beaamt zij, ‘maar ik 
kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen 
geldt.’ Francien heeft weinig contact met de 
buren. Maar dat zoekt ze zelf ook niet. ‘Ik ben 
altijd huisvrouw geweest en was altijd thuis 
voor mijn man en de kinderen. Maar ik ken 
wel mensen die alleen zijn en niemand om zich 
heen hebben.’

Typisch
Els vindt het heel typisch dat de oude mensen 
die met eenzaamheid kampen, het éne mo-
ment zeggen dat ze uit het leven willen stap-
pen en een paar dagen later weer enthousiast 
aan allerlei activiteiten deelnemen. ‘Dat heeft 
behalve met corona natuurlijk ook met de tijd 
van het jaar van doen’, zegt Els, ‘Het zijn lange, 
donkere dagen en dan worden ze hard met die 

eenzame gevoelens geconfronteerd. En impul-
sief zien ze het leven niet meer zitten.’ Het valt 
Els op hoe nuchter de senioren daarover pra-
ten, zonder emoties, een rationeel besluit op 
een van die tegenslagen van het leven. ‘Dan 
ben ik blij dat dat niet zomaar kan in Neder-
land.’

Er is altijd wel iemand
Met een scherpe blik analyseert Els de situatie 
waar veel ouderen zich in bevinden. ‘Oude-
ren klagen vaak over hoe eenzaam ze zijn, dat 
er niemand bij hen over de vloer komt. Maar 
als je het nuchter bekijkt dan komt dagelijks 
iemand van de thuiszorg, iemand die bood-
schappen doet, en kom je mensen in de flat 
en op straat tegen. Dat soort kleine contacten 
zijn heel belangrijk maar vaak zien deze senio-
ren dat niet. Ze realiseren zich te weinig dat er 
een groot verschil is tussen je eenzaam voelen 
en eenzaam zijn’, stelt Els. ‘Met de activiteiten 
in Ouderen samen actief en de presentjes die 
we iedere week langsbrengen bieden wij klei-
ne ontspanningsmomentjes aan. Dan zie je ze 
meteen opfleuren en positiever in het leven 
staan.’ Het gaat om dat moment van persoon-
lijke aandacht. ‘En ik vind het gewoon leuk om 
te zien hoe dit soort dingen mensen gelukkig 
maakt.’

Oproep
Kent u iemand die wat vaker in het zonnetje 
gezet moet worden of wilt u dat zelf ook doen, 
mail naar info@stichtingbenedenstadnijme-
gen.nl en bel Els zelf: 06 18 47 36 89.

Bronnen: wijencorona.nl en www.eentegen-
eenzaamheid.nl

Tekst en tekstbewerking: Jack Fila

Links: Trees Vrijaldenhove
Rechts: Corry Zwijnenberg (vrijwilligster)

Qader Shafiq
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Met dit artikel willen wij de makers van de 
Waalpainting bij de Veerpoorttrappen voor 
het voetlicht plaatsen. Maaike van den Heuvel 
en Gerco Hiddink, partners in de studio, part-
ners privé, ouders van een dochter. Creatief 
pur sang, beiden gestudeerd aan ArtEZ. Ma-
riken maakt kennis met dit ijzersterke team 
in hun studio, gevestigd in de Smeltkroes, 
dé bedrijfsverzamelplaats voor makers in de 
regio Nijmegen, in de voormalige Honig-fa-
briek. 

De combinatie van een handmatig en digitale 
werkwijze is typerend voor het werk van Studio 
Hartebeest. Via een constante wisselwerking tus-
sen handmatige en digitale technieken worden 
alle onderdelen geïntegreerd in de uiteindelijke 
ontwerpen. Het duo werkt inmiddels tien jaar 
samen op het gebied van grafische en illustratie-
ve ontwerpen. Vanuit twee invalshoeken komen 
zij tot één sterk concept. Hun werk kenmerkt zich 
door het gebruik van eigen illustraties, patronen 
en typografie. Op hun site www.studioharte-
beest.com kun je uitgebreid kennis maken met 
het werk.

Beider focus is de laatste tijd steeds meer ver-
schoven van papier en scherm naar muren en 
gevels van ruimtes, zowel binnen als buiten. Zij 

houden van het ontwerpen voor grote opper-
vlakken, waarbij de ontwerpen een publieke 
functie vervullen en werken altijd vanuit een 
inhoudelijke motivatie. Muren, vloeren en pla-
fonds kunnen ook gebruikt worden om met het 
publiek te communiceren over functie, identiteit 
en geschiedenis van een gebouw. Logisch dat dit 
duo in beeld is gekomen voor de schitterende 
muurschildering van Theophanu. Deze middag 
laat Gerco ook op de computer zien hoe het on-
gelooflijke levensverhaal tot stand is gekomen. 

De voorbereidingen vergden fulltime twee 
maanden en het uitwerken op de muur vier we-
ken. Daarbij zijn vele kunsthistorische publicaties 
geraadpleegd. Er is gelet op de kleuren uit de 
tijd van het leven van Theophanu en gekozen 
voor een ingetogen kleurenpalet, waarmee 
toch een goed contrast te maken is. Heel veel 
details op de schildering komen voort uit deze 
studie. Zo is onderin de muurschilderingen een 
reeks kerken en kapellen te zien, van de Hagia 
Sophia links tot de Sint-Nicolaaskapel rechts. 
Deze speelden allemaal een belangrijke rol in het 

leven van Theophanu en zijn ook architec-
tonisch verwant. Zo is de basiliek van San Vitale 
gebaseerd op de Hagia Sophia en vertoont de 
paltskapel in Aken duidelijke overeenkomsten 
met de San Vitale. De laatste (en kleinste) in de 
rij is de Sint-Nicolaaskapel, waarvoor de Akense 
kapel model stond. Allen delen ze de octogonale 
basisvorm. Zo wordt in de muurschildering ook 
een architectonische reis van oost naar west 
gemaakt.

Dit is maar een voorbeeld van wat een speur-
tocht het is geweest voor beide kunstenaars om 
tot een passend geheel te komen. Een ander 
voorbeeld is de zoektocht naar het uiterlijk 
van Byzantijnse prinsessen. Bekend is dat zij 
doorgaans behangen waren met zware ver-
sierselen en rijkdommen. De versie die Studio 
Hartebeest van haar ontwikkelde gaat terug op 
de weinige afbeeldingen die van haar bekend 
zijn, op ivoren en metalen boekomslagen uit de 
late tiende eeuw. Samen met afbeeldingen van 
prinsessen uit die tijd op fresco’s en mozaïeken, 
vormen zij de inspiratie voor de verbeelding van 
Theophanu. De prachtige letters, geïnspireerd 
door zogenaamde vyaz-typografie die gebruikt 
wordt op iconen, zijn ook een eigen ontwerp 
van de makers. In hun andere werk gebruiken zij 
ook vaak eigen gemaakte typografie. Uiteinde-
lijk, na het stijlonderzoek volgen dan de eerste 
schetsen. Er is gekeken naar hoe het werk er 
uitziet in de ruimte en uiteindelijk moet er dan 
nog gekozen worden voor verf en hoe deze zich 
gedraagt op de muur van dit Casino met haar 
terrazzo-tegels.

Samenvatting van het leven 
van de Byzantijnse prinses Theophanu
De Waalpainting van Studio Hartebeest over 
Theophanu volgt de indeling van een Byzantijns 

STUDIO HARTEBEEST
Gerco Hiddink en Maaike van den Heuvel (SH)

Schetsproces muurschildering: de gevelindeling van het 
Holland Casino gebruiken als basis voor vita-icoon (SH)

Maaike van den Heuvel (GS)
Stijlonderzoek: ontwikkeling illustratieve stijl 
geïnspireerd door Byzantijnse kunst. (SH)
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vita-icoon. Dit is een specifieke verbeelding 
van een heilig persoon: in het midden staat 
de hoofdpersoon groot afgebeeld, met daar-
omheen in een aantal kleinere taferelen diens 
levensloop. Deze indeling sluit perfect aan bij 
het aanwezige vierkantenraster op de zijgevel 
van het Holland Casino aan de Waalkade. In het 
centrum van de muurschildering staat Theop-
hanu groot afgebeeld. Ze ontvangt hier de Sint 
Nicolaaskapel uit handen van haar zoon Otto III. 
Vermoedelijk was Otto III de opdrachtgever voor 
de bouw van de kapel en droeg hij deze op aan 
zijn in 991 in Nijmegen overleden moeder. Sint 
Nicolaas was een van haar favoriete heiligen en 
net als zij oorspronkelijk afkomstig uit het huidi-
ge Turkije. Vanaf de kapel kan je de muurschil-
dering goed bekijken. De hoofdpersonen zijn ter 
herkenning geschilderd in een specifieke kleur: 
Theophanu is rood, haar man Otto II paars, en 
hun zoon Otto III blauw.

Het verhaal van Theophanu begint bovenin de 
schildering. Hier is te zien hoe Theophanu in 
het voorjaar van 972 vanuit haar geboortestad 
Constantinopel (het huidige Istanbul) vertrekt 
naar Rome. Ze was door haar oom, de keizer van 
het Byzantijnse Rijk in het Oosten, uitgehuwelijkt 
aan Otto II, de zoon van de keizer van het Heilige 
Roomse Rijk in het Westen. Het huwelijk tussen 
Theophanu en Otto zou de spanningen tussen 
de twee grootste rijken van Europa moeten 
verkleinen.

Linksboven is het huwelijk tussen de 12-jari-
ge Theophanu en 17-jarige Otto verbeeld. Ze 
werden op 14 april 972 door de paus in de Sint 
Pieter in Rome in de echt verbonden. Voor de 
huwelijkscène liet Studio Hartebeest zich inspi-
reren door een ivoren boekomslag uit 982/983, 
waarop te zien is hoe Christus het echtpaar 
kroont. Ook hun officiële huwelijksoorkonde is 
linksboven in de scène verwerkt.

Samen met haar man bezocht Theophanu regel-
matig het voormalig paleis van Karel de Grote 
op het Valkhof. Zo kon het gebeuren dat ze in 
980 op weg vanuit Aken in het Ketelwoud bij 
Nijmegen beviel van een tweeling. Alleen Otto 
overleefde de geboorte. Eerder was Theophanu 
al bevallen van drie dochters: Adelheid, Sophia, 
en Mathilde. Ze staan rechtsboven afgebeeld in 
de muurschildering; achter Otto en zijn tweeling-
zusje doemt het Ketelwoud op. Een scène waarin 

Theophanu zwanger door het bos reist heeft de 
uiteindelijke schildering niet gehaald.

In 983 neemt het leven van Theophanu een 
onverwachte wending. In de scène onder haar 
kinderen is te zien hoe haar man Otto II op 7 
december 983 op 28-jarige leeftijd plotseling 
overlijdt. Hun zoon Otto is op dat moment nog 
maar 3 jaar oud, en dus te jong om te regeren. 
Toch wordt hij tijdens de daaropvolgende Kerst 
in Aken gekroond tot de nieuwe keizer van het 
Heilige Roomse Rijk. Linksmidden is zijn kroning 
in de Paltskapel van Aken te zien. Ook deze 
scène baseerde Studio Hartebeest op historische 
bronnen.

Hoewel Otto III vanaf dat moment officieel keizer 
was, lag het dagelijkse bestuur in handen van 
zijn moeder Theophanu. Zoals rechtsmidden te 
zien is trad Theophanu van 983 tot en met haar 
dood in 991 op als regentes voor haar zoon. In 
deze periode ondertekende ze documenten met 
de titel imperatrix (keizerin), en soms zelfs met 
de mannelijke vorm imperator (keizer). 

Dat een 23-jarige vrouw de scepter over een 
groot deel van Europa zwaaide was ontzettend 
bijzonder voor die tijd. Een aantal machtige 
mannen waren het hier dan ook niet mee eens. 
Zo ook twee neven van Otto II: Lotharius van 
Frankrijk en Hendrik II van Beieren. Zoals te zien 
is in de scène linksonder ontvoerde Hendrik 
(bijgenaamd de Twistzieke) in het voorjaar van 
984 zelfs Otto III en zijn zus Adelheid. De meeste 
edelen kozen uiteindelijk echter de kant van 
Theophanu.

Van Theophanu wordt beweerd dat ze nogal van 
luxe hield en ze werd hierom ook wel bekriti-
seerd. Het zou zelfs de reden zijn dat ze uitein-
delijk niet heilig is verklaard. Zo zou ze maar 
liefst een keer per week in bad zijn gegaan, zoals 
te zien in de muurschildering. Ook de introduc-
tie van de vork in het westen wordt aan haar 
toegeschreven. Dit is helemaal boven te zien op 
de kisten die de dragers meezeulen.

In 991 sterft Theophanu in Nijmegen. Haar 
lichaam wordt per boot over de Waal en de Rijn 
naar Keulen vervoerd. Daar liggen haar resten in 
de St. Pantaleon in een sarcofaag. Deze gebeur-
tenis vormt de laatste scène van de muurschil-
dering. 

Momenteel werkt Studio Hartebeest, samen met 
de Nijmeegse kunsthistoricus Mariëtte Verhoe-
ven, aan een boek over Theophanu. Met behulp 
van (details uit) de muurschildering, historisch 
beeldmateriaal en moderne foto’s zal daarin het 
(kunst)historische verhaal worden verteld van 
een prinses uit het Oosten, die eindigt als een 
van de machtigste vrouwen van Europa. Met 
uiteraard een belangrijke rol voor Nijmegen. Het 
boek zal komend voorjaar verschijnen.

Meer weten over studio Hartebeest
Studio Hartebeest ontleent haar naam aan een 
Afrikaanse antilope. Het woord verenigt letterlijk 
het lieve en stoere, een belangrijk kenmerk 
in hun werk. Dit is te zien in hun projecten in 
opdracht (bijvoorbeeld het huisstijlontwerp 
voor Muziekschool Barneveld, dat compleet 
doorgetrokken is in het interieur), maar ook bij 
autonoom werk zoals de collectie behang, dat 
direct verkrijgbaar is in de webshop van Studio 
Hartebeest. 

Het duo ontwerpt graag voor semipublieke 
ruimtes. Denk aan scholen, musea, ziekenhuizen, 
horeca en winkels. Alles wat plat is in een ruimte 
kan op maat worden beplakt, beschilderd en 
beprint met een grafisch illustratief ontwerp dat 
prikkelt, informeert en inspireert. Kortom, jouw 
verhaal met hun expertise. 

Studio Hartebeest / Unit 60 
Waalbandijk 16-6541 AJ Nijmegen.  
Mail of bel. post@hartebeest.nl.  
Telefoonnummers op de site. De koffie staat 
altijd klaar.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann (GS), Anton Houtappels (AH) 
en Studio Hartebeest (SH)

Geschetste ontwerpen (GS)
Het afbreken van de steigers: 
de muurschildering komt tevoorschijn (AH) 

Muurschildering 
‘Theophanu’ vanaf De Bastei (AH)
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Discord
Nieuw is het sociale platform Discord. Op de website 
lezen we: ‘Of je nu lid bent van een schoolclub, een 
groep gamers, een internationale community van 
kunstenaars of gewoon met vrienden wilt hangen, Dis-
cord maakt het je makkelijk om elke dag met elkaar te 
praten en vaker met elkaar om te gaan. Een plek waar 
je, op uitnodiging, oeverloos kunt kletsen.’ Eigenlijk wel 
raar omdat Discord uit het Engels vertaald ‘onenigheid’ 
en ‘tweedracht’ betekent.

C e n t r u m 
B e w e e g t !
Buurt- en andere nuttige apps en websites (in tijden van lockdown)
Eén van de belangrijkste menselijke behoeften ligt aan banden: onze 
behoefte aan sociaal contact. Het mag niet meer. We moeten bij iedere 
sociale impuls op de rem gaan staan en bedenken of het wel mag. 
We willen contact met de ander, maar worden aangesproken op onze 
individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van Covid-19 te 
remmen. De campagne-slogan van de overheid verwoordt die spagaat 
nog het duidelijkst: “Alleen samen krijgen we corona onder controle.” 
Alleen. Samen. We staan er samen alleen voor.

Er is ook een keerzijde. We hebben de computer, de tablet en het 
mobieltje ontdekt als communicatiemiddel. Een manier om in contact te 
blijven met onze medemens, voor velen een surrogaat maar toch beter 
dan niets. Hieronder een selectie van social apps die in deze moeilijke 
tijden aan populariteit winnen.

Buurkracht
Wat kan er beter in jouw buurt? Je hebt vast 
wel eens nagedacht over dat oude speeltuintje, 
gedroomd over beter (openbaar) vervoer, of je af-
gevraagd of jouw straat nog veiliger kan. Je kunt 
alles bedenken. Maar het wordt pas echt leuk als 
je er iets mee doet. Daar helpt de buurkracht-app 
mee. De buren kunnen ‘m meteen zien en direct 
aanhaken. Zonder het uitwisselen van telefoon-
nummers of e-mailadressen. Ook samen chatten 
over het plan kan rechtstreeks in de app.

Peerby 
Peerby is een echte marktplaats waar van alles te 
huur wordt aangeboden. Dat blijkt meteen uit de 
slogan: ‘Spullen lenen en huren van de buren’. Met 
een breed scala aan categorieën: beeld & ge-
luid, gaming & speelgoed, dieren & toebehoren, 
verzorging, welzijn & baby, kleding & kostuums, 
klussen & gereedschap, koken & tafelen … en nog 
veel meer.

BuurtApp is een app waarbij de gebruiker zélf zijn 
of haar buurt tekent om te zien wie er in de buurt 
wonen, en om berichten met de buurt uit te wisselen. 
Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld buurtpreventie, 
en om over activiteiten in de buurt te lezen. Het zijn 
dus geen vaststaande buurten, maar eigen buurten 
die de gebruiker kiest om contact mee te houden.

In deze verzameling mag natuurlijk niet een app 
ontbreken die ons ook fysiek in beweging brengt. 
Zoals de onvolprezen ‘Ommetje-app’. De Ommetje-
app is ontwikkeld in samenwerking met de bekende 
hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Om het 
nog leuker te maken vertelt hij op de app na iedere 
wandeling een interessant hersenfeitje.
Een 25-tal Nijmeegse Ommetjes zijn te vinden op 
de website van de gemeente. De gemiddelde lengte 
varieert van 3 tot 4 kilometer en voert langs bekende 
en onbekende locaties in Nijmegen.

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 maandag 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. 

Nextdoor
Nextdoor is een sociaalnetwerksite speciaal voor buurt-
bewoners die onderling met elkaar in contact willen 
komen en blijven. De vragen zijn vaak heel concreet: 
wie weet er een goeie klusjesman; wie heeft mijn kat 
gezien; hulp aangeboden in de huishouding tegen 
kleine vergoeding; ‘ik zoek een wandelgroep om 1x per 
week erop uit te gaan’; e.d. Het is vergelijkbaar met het 
bord met briefjes in de supermarkt.

Mocht je geïnteresseerd zijn in één van deze apps, ga naar 
www.marikenmagazine.nl, ga naar de pagina van Centrum Beweegt! en 
klik op de betreffende app voor meer informatie.

BuurtApp

Ommetje

https://www.buurkracht.nl/
http://buurtapp.nl/
https://nextdoor.com/
https://discord.com/
https://www.peerby.com/
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
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Sjek Floor

Een tijdje geleden werd ik geattendeerd op 
een deelnemer van Wijkring Centrum die 
stoer een tattoo op zijn rechterarm had laten 
zetten. Hij heet Mycha Kilian. Nu dacht ik daar 
in eerste instantie niets bij totdat het door me 
heen schoot dat Mycha een wat gesloten jon-
geman is die aan een rolstoel is gekluisterd. Ik 
ken hem al langer, ook vanuit zijn werk voor 
Pluryn, en tatoeages op zijn lijf kon ik me niet 
zo goed voorstellen. ‘Waarom?’ ging het door 
me heen. ‘Ik wil niet zomaar een tatoeage 
maar een hele sleeve’, antwoordt Mycha. Een 
sleeve is een tatoeage die de gehele arm 
bedekt, van schouder tot aan de pols, hoewel 
verschillende tattoo-shops ook kortere maten 
sleeves kennen. Het is vergelijkbaar met de 
mouw van een bloes, de driekwart mouw 
en de korte mouw. Voor Mycha krijgt die 
sleeve een heel persoonlijke betekenis. ‘Want 
iets zonder betekenis laat ik niet op mijn lijf 
zetten.’

Tatoeages met betekenis
De sleeve staat gepland voor de rechter arm. 
‘De tatoeages zijn gezet door een tattookun-
stenaar in de Benedenstad, maar mijn zus en 
ik hebben de tekeningen ervoor ontworpen’, 
zegt Mycha. ‘Van de schouder naar bene-
den zien we aartsengel Michaël, naar wie ik 

genoemd ben, en de duivel. Dat staat voor de 
duivelse dilemma’s waar ik me soms in bevind 
en die ik dan moet overwinnen. Vandaar ook 
dat de aartsengel de duivel met een lans 
doorspiest.’ Op de onderarm huilt een wolf 
naar de volle maan. ‘Ik ben de oudste in een 
gezin met vier kinderen en ik voel me erg 
verantwoordelijk voor hen, net als een wolf 
voor zijn roedel.’

Klik met de kunstenaar
‘Het is belangrijk dat er tussen mij en de 
tattookunstenaar een klik is’, vervolgt Mycha, 
‘Natuurlijk wil hij ergens zijn handtekening 
zetten – dat wil iedere kunstenaar – maar ik 
kom met een tekening en het komt op mijn 
lijf.’ Tatoeages zijn voor Mycha een lichte 
verslaving. Hij heeft er nu in het totaal vijf 
en er staan voor de toekomst nog meerde-
re gepland. ‘Ik heb met mezelf afgesproken 
dat tussen het zetten van iedere tatoeage 
minimaal twee jaar bedenktijd moet zitten.’ 
Mycha begrijpt niet dat iemand zomaar, 
impulsief een tattoo neemt. ‘Dan krijg je van 
die hilarische situaties als bij de televisieserie 
Tattoo Disasters, waar mensen komen, met 
spijt in het hart vanwege die tatoeage die zij 
in benevelde toestand hebben laten zetten.’ 
Nee, dat gaat er bij Mycha niet in.

TATTOO Mycha

De sleeve
Om de sleeve af te maken heeft Mycha nog 
een aantal tatoeages gepland. ‘Er komt nog 
een hart bij, een secret hart. Dat staat voor 
mensen die niet spraakzaam zijn en niet zo 
met hun gevoelens te koop lopen. Er komen 
muzieknoten bij, want hoe ik me die dag voel, 
kunt je afleiden uit de muziek die ik draai.’ De 
rest van de arm wordt opgevuld met een berg 
en bosrijk gebied en beneden aan de pols 
komt een wolfsjong dat uit een bergriviertje 
drinkt. Dat zijn de plannen voor de komende 
jaren en dan is de sleeve volledig.

Overige tattoos
Mycha toont ook nog de tatoeages op zijn 
linker arm. We zien bovenaan een trible-ta-
toeage en een drietal veren. ‘Ik had een hele 
goede band met mijn overleden opa en oma’, 
vertelt Mycha, ‘Zij waren echt vrije vogels met 
veel liefde voor de natuur. Maar ik wilde geen 
vogel laten tatoeëren, dus heb ik gekozen 
voor drie veren: eentje voor opa, eentje voor 
oma en eentje voor mezelf. Zo blijven wij met 
elkaar verbonden.’

Tot slot zien we op de onderarm een tatoeage 
met in het Japanse tekenschrift moed, kracht 
en vertrouwen geschreven staat. ‘Kwaliteiten 
waar ik grote waarde aan hecht,’ aldus Mycha.

Zo leerde ik in dat korte gesprek toch weer 
wat meer van Mycha, een jongeman waarvan 
ik dacht dat ik hem wel kende. Niet, dus. Stille 
wateren hebben diepe(re) gronden.

Tekst en foto’s: Jack FilaAartsengel Michael en de duivel De wolf

Mycha
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Ditjes en datjes

Overal binnen een mondkapje op, behalve thuis

In de rij om consumpties op te halen

Dader brandstichting zoek
Nog steeds geen spoor van de dader van de 
laffe brandstichting bij het gezelligste café van 
Nijmegen, Het Paleis aan de Priemstraat. Het 
zwaar beschadigde Paleis is helemaal gestript 
en wordt weer opgeknapt en in de oude staat 
hersteld. Enkele kunstwerken zijn helaas verlo-
ren gegaan, maar The Queen of the Night van 
Frans Andriessen zal straks weer in volle glorie 
te zien zijn als het café na de lockdown weer 
open kan. Veel buurtbewoners, vaste bezoe-
kers en passanten hebben steun betuigd aan 
de uitbaters van Het Paleis. Mariken roept 
iedereen op dit straks allemaal te doen en 
koninklijk te gaan keilen bij Frank en Murvin, 
zodat Het Paleis nog tot in lengte van dagen 
door kan gaan.

Cadeau voor de binnenstad
In december 2020 hebben ruim tweehonderd 
Nijmegenaren hun ideeën ingestuurd voor 
een cadeau voor de binnenstad. In januari 
heeft een jury vijf kanshebbers gekozen. In de 
jury zaten wethouders Monique Esselbrugge 
en Noël Vergunst en binnenstadsmanager 

Maarten Mulder. Daarna is er massaal ge-
stemd door de stad. Het beste idee is inmid-
dels bekend en zal zeker worden uitgevoerd. 
Met maar liefst 33 procent (864) van de 
stemmen waren de schaaktafels een duidelijke 
favoriet. In totaal zijn 2627 stemmen uitge-
bracht. De schaaktafels worden in 2021 ge-
plaatst. Julian van Stee bedacht het winnende 
idee: ‘Schaken brengt jong en oud samen. Dat 
past bij Nijmegen, want Nijmegen is een oude 
stad met een jonge vibe. Daarom was ik, met 
een paar andere schakers, ook al een petitie 
gestart voordat ik het idee instuurde bij deze 
actie. Ik ben blij dat ze er nu ook echt komen.’.

Actieplan Binnenstad
Het cadeau voor de binnenstad is onderdeel 
van het Actieplan Binnenstad 2021-2022. Dit 
plan wordt nu geschreven. De gemeente heeft 
hiervoor ideeën opgehaald bij Nijmeegse 
inwoners, bezoekers en ondernemers. De 
gemeente Nijmegen verwacht het plan in het 
voorjaar van 2021 te presenteren. In het plan 
staan acties die de gemeente in 2021 en 2022 
uitvoert om de binnenstad aantrekkelijk te 

houden. Heel misschien is er geld en ruimte 
om de andere ideeën ook uit te voeren als 
onderdeel van het actieplan. De vier andere 
ideeën zijn: • Wekelijks startende onderne-
mers en ondernemende studenten de kans 
geven om tijdelijk producten aan te bieden in 
wisselende marktkramen. • Een open podium 
voor cultuur en muziek, bijvoorbeeld een klein 
permanent gebouw waarvan de lengtezijde 
openklapt, zodat een podium ontstaat, waar-
op iedereen zijn kunsten kan laten zien. • Een 
filmcontainer met een beperkt aantal zitplaat-
sen en een wisselend filmaanbod. • Een grote 
herinneringsboom die ons zal laten denken 
aan het hevige en gedenkwaardige jaar 2020.

Afval
De zak voor het plastic en de ondergrondse 
containers worden steeds beter gebruikt. 
Maar nog steeds zijn er bewoners die onei-
genlijk allerlei restafval in de voor het plastic 
bedoelde zakken proppen. Of die zakken veel 
te vroeg buiten zetten of aan de container 
hangen met als gevolg dat de inhoud vaak 
over de straat zwerft omdat dieren de zakken 
opentrekken. Ook gebeurt het nog vaak dat 
er zakken rondom de container worden gezet. 
Als de container een storing heeft, zie je dat 
aan het rode lampje. Het is dan de bedoeling 
dat je je zak naar aan andere dichtbijzijnde 
container brengt. Houd alstublieft je eigen 
leefomgeving schoon. Als dit systeem niet 
goed benut wordt en er weer ander beleid op 
bedacht moet worden, zullen we dat allemaal 
terugzien in de reinigingsheffing. Nu zijn we 
nog een van de goedkoopste en het beste 
recycelende gemeentes van Nederland. Laten 
we dat zo houden. Voor meer informatie: 
check je afvalkalender voor ophaaldagen en in 
welke bak of zak je afval hoort.
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Formulierenbrigade en Stiplijn
Verandert er door corona of anderszins iets 
in je inkomen of leven, waar je hulp bij nodig 
hebt, dan wil Mariken wijzen op de onder-
steuning die je kunt krijgen van de formulie-
renbrigade als je geldzaken te ingewikkeld 
zijn geworden. Kijk op hun website www.
formulierenbrigadenijmegen.nl of bel gra-
tis met het nummer 0800-567 8 567. Als je 
andere hulp of advies nodig hebt is de Stiplijn 
ook nog steeds open voor direct advies of het 
maken van een afspraak op maat. Bel dan op 
werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur naar 
het nummer (024) 350 20 00.

Speciaalzaken
De coronacrisis duurt voort en het voor-
jaar met warmere temperaturen is nog ver. 
Misschien dat het virus dan wat milder wordt 
als we weer naar buiten kunnen. In die tus-
senliggende tijd kunnen we met z’n allen de 
grootgrutters wat meer links laten liggen en 
onze levensmiddelen halen bij de bakkers, sla-
gers, kaasboeren, drankenwinkels, koffiespeci-
aalzaken, slagers en drogisterijen. De binnen-
stad heeft er genoeg. De horeca verzorgt het 
eten als je geen zin hebt om te koken en de 
natte horeca heeft altijd wel een flesje wijn of 
een bierpakketje in de aanbieding. Voor een 
goed boek kun je de boekhandels steunen in 
plaats van bol.com. En er zijn talloze winkels, 
waaronder schoenenzaak Jacobs op Plein 
1944, die de schoenen thuis komen brengen. 
U kunt thuis passen. Veel detailhandel doet 
aan etalageverkoop en bezorgt binnen een 
straal van 10 kilometer gratis thuis. Hopelijk 
overleven onze kappers het ook allemaal. 
Maak dan straks na alle tegenslagen een af-
spraak voor een extra knipbeurt of kleurspoe-
linkje. We blijven samen sterk en houden vol.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Het coronavirus sloopt inmiddels onze 
eens zo bloeiende samenleving en econo-
mie. Hoe lang gaat dit nog duren en wat 
staat ons nog te wachten? De overheid 
is erg voorzichtig en dat is in sommige 
opzichten erg begrijpelijk, maar voelt te 
weinig de samenleving aan. De samen-
leving wil perspectief, wil een visie en wil 
weten hoe we daar gaan komen. We zijn 
nu hard op weg om al een jaar van intelli-
gente lockdown, teugels vieren, weer aan-
trekken, ietsjes perspectief naar een nog 
hardere lockdown compleet met avondklok 
te manoeuvreren. In dat tussenliggende 
jaar heeft het ongrijpbare virus helaas 
veel slachtoffers geëist, families uit elkaar 
gerukt en de gezondheidszorg op de proef 
gesteld. Wat minder voor het voetlicht komt 
is de gedwongen sluiting van vele maat-
schappelijke en economische sectoren, 
waaronder ons complete stadscentrum. 
Vele ondernemers zijn al omgevallen of 
zullen nog gaan omvallen. De noodmaat-
regelen van de overheid zijn nobel, maar 
dekken lang niet alle geleden schade en 
bovendien krijgt niet iedere ondernemer de 
compensatie, ook al is de omzet door de 
maatregelen aantoonbaar bijna weg. Onze 
jongeren snakken naar een lockout. Als 
er niet snel een plan komt en perspectief 
naar een wenselijke exit-strategie zal de 
maatschappij in opstand komen, alsmede 
het gedrag van de jongeren, zoals we nu 
met de afgrijselijke rellen al hebben kunnen 
zien. Het is geen excuus om te plunderen 
en te vernielen en gelukkig is het overgrote 
deel van onze bevolking nog bereid om 

Waar is de stip aan de horizon?
zich te houden aan de opgelegde maatre-
gelen, maar het borrelt onderhuids. Ons 
centrum is inmiddels ook veranderd in een 
soort vesting met veel hout voor de ramen 
en lege etalages. Het is te hopen dat 
ernstige vernielingen Nijmegen bespaard 
blijven, want dat is nu net wat de onderne-
mers niet kunnen gebruiken.

Nieuws over mutaties en weer verdere 
maatregelen jagen angst aan. De vele 
protocollen kunnen inmiddels in een 
centimeters dik rapport. Wat veel mensen 
op de been houdt, zijn de warme steun-
betuigingen die je ook ziet. Inwoners 
steunen de plaatselijke horeca, door online 
te bestellen. NEC-supporters staan voor 
het kloppende hart van deze stad. Politie 
en hulpverleners staan klaar voor onze 
veiligheid en mensen steunen elkaar tegen 
vereenzaming. Niettemin missen we nog 
steeds licht aan het einde van de tunnel en 
die moet er komen. Als de overheid dit ons 
niet biedt, dan moeten we het zelf doen. 
Dus de blik op het voorjaar er van uitgaand 
dat een deel van de bevolking dan gevac-
cineerd is en dat het virus minder actief is 
bij warmer weer en dan massaal weer naar 
onze kappers en onze winkels. Help ze 
overeind houden. Ga op het terras je laven 
en toasten op ons beregezellige centrum. 
Bezoek de theaters en de bioscoop. Ga 
weer gezellig naar de sportschool en de 
bieb. Houd elkaar vast en dans de zomer 
tegemoet en houd intussen moed.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann

Uit angst voor rellen dichtgetimmerde Hilckmann op Plein 1944
Deze zaak heeft het niet gered



Voorbeeld van een gedichtje met het 
cadeautje van het gezondheidscentrum 

An van Houten heeft dit mooie gedichtje 
voor jullie gemaakt:

Van simpele dingen
kun je genieten.
Simpele dingen
maken je blij.
Zoals deze bloemen
staan te bloeien
voor jullie en voor mij

Lieve groeten,
Namens stichting Benedenstad Nijmegen,
Corry, Henk, Wilma, Lucy en Els
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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.

Een presentje en een praatje: de ouderen vinden het heel fijn

Onze activiteiten voor ouderen in wijkcentrum 
’t Oude Weeshuis kunnen we door de corona-
regelgeving nog steeds niet oppakken. Onder-
tussen blijven wij onze leden wekelijks thuis 
verrassen met een kleine attentie. We probe-
ren de presentjes, die vaak gepaard gaan met 
een gedichtje, versje, rijm of puzzel, persoonlijk 
af te geven. Alles op gepaste afstand, met een 
kort praatje. Onze oproep aan de leden om zelf 
een gedichtje, versje of iets dergelijks voor el-
kaar te maken heeft goed gewerkt. We krijgen 
wekelijks leuke tekstjes voor bij de presentjes. 
We merken ook dat de meeste mensen er echt 
naar uitkijken, ze waarderen dit enorm.

Donaties
Wij kunnen deze activiteiten alleen organise-
ren dankzij de gulle gaven van instanties die 
hiervoor geld beschikbaar stellen. We zijn 
heel blij dat er behalve landelijke goededoe-
lenorganisaties ook plaatselijke bedrijven bij 
willen dragen. Zo hebben we onder meer van 
accountantskantoor ATB een mooie bijdrage 
gekregen voor de kerstpakketten. Ook Kring-
loopwinkel Basta heeft een donatie gedaan. 
Namens de ouderen: Hartelijk dank!

Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. 
Naast een financiële donatie kunt u ook een 
cadeautje doneren. Zo heeft het Gezondheids-
centrum onder leiding van tandarts Jeanne 
Baggerman een mooie amaryllis bij de ouderen 
bezorgd. Tandartsen, assistenten en huisartsen 
zijn persoonlijk bij de leden langs gegaan.

De sponsoring is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt 
een factuur met de gemaakte onkosten. Stich-
ting Benedenstad Nijmegen heeft een AN-
BI-status.

Voor verdere informatie en/of aanmelding 
kunt u bellen met Els Stouthamer van Stichting 
Benedenstad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mai-
len: info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl.
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: stich-
tingbenedenstadnijmegen. Of op onze websi-
te: www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl

Repair Café
Helaas is nog niet bekend wanneer we het 
Repair Café weer kunnen opstarten. Zodra er 
meer bekend is, melden we dit via onze Face-
bookpagina.

Stadstuin
Onze vrijwilligers zijn druk in de weer geweest 
om de tuin achter het wijkcentrum winterklaar 
te maken. Het ziet er allemaal weer keurig net-
jes uit. Indien er beheer aanwezig is in ’t Oude 
Weeshuis, is de tuin voor publiek geopend.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

Jong en oud: Willem helpt mee 
oliebollen rondbrengen bij de ouderen Ons oudste lid: Wil Kuijper, 20-2-2021,100 jaar!



Voor elke Nijmegenaar is de Waalbrug een 
ikoon. Als je weg bent geweest is de aanblik 
van de brug hét symbool van thuiskomen. 
Je bent weer in Nijmegen, je thuis. Ook het 
uitzicht vanaf het Valkhof op de brug en het 
landschap daarachter is geliefd. Dat is niet al-
tijd zo geweest.

Sinds 1879 had Nijmegen een brug over de 
Waal: de spoorbrug. Het wegverkeer moest het 
doen met een pont. In 1906 maakte het comité 
Nijmegen Vooruit plannen voor een verkeers-
brug. Er kwamen allerlei varianten. Een variant 
was om de verkeersbrug pal naast de spoorbrug 
te leggen. (Het idee van de fietsbrug is dus he-
lemaal niet nieuw.) In een andere variant kwam 
de brug in het verlengde van de Houtstraat te 
liggen. Een derde idee was om de brug ten oos-
ten van het centrum te leggen, uitkomend bij het 

Hunnerpark (toen Hunerpark geheten). Vooral 
Rijkswaterstaat was hiervan gecharmeerd, veel 
Nijmegenaren niet. De Waalkade was in die tijd 
hét centrum van economische activiteit. Dat zou 
vervallen als de brug de Benedenstad zou mij-
den. Ook vonden veel mensen dat een brug op 
die plek het uitzicht vanaf de stad op rivier en 
polders zou verpesten.

In juni 1913 werd het zelfs besproken in de 
Eerste Kamer. In onder meer Het Vaderland, 
de Telegraaf en het Algemeen Handelsblad ver-
scheen een Afdeelingsverslag: 

Sommige leden betwijfelden, of door den bouw 
van een brug bij Nijmegen deze gemeente in gelijke 
mate als het Rijk zal worden gebaat. De keuze der 
plaats kwam hun juist voor. Zij heeft echter de scha-
duwzijde, dat daardoor een, ten opzichte van natuur-

schoon en historische herinneringen belangrijke en 
een der meest bewonderde plekken van ons land, nl. 
Belvédère en Valkhof te eenenmale zullen worden 
ontsierd.

Sommige andere leden oordeelden, dat het schoone 
uitzicht van af Valkhof en Belvédère geenszins ver-
minderen zal. 

Of de bouw der brug geheel zonder bezwaar zal zijn 
voor de zeilvaart voorbij Nijmegen, zal alleen de erva-
ring kunnen leeren. 

Rijkswaterstaat won. Op 16 juni 1936 werd de 
nieuwe verkeersbrug geopend op de plek die zij 
wilde. Of het uitzicht vanaf het Valkhof is aange-
tast kunt u beoordelen aan bovenstaande oude en 
nieuwe foto’s.

Tekst: René van Berlo. Foto’s 2021: Gerie Sandmann
Foto’s 1912: Fotopersbureau Gelderland (boven) en 
Kees Ivens (onder), beiden Regionaal Archief Nijmegen 
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De koudste decemberdagen ooit
Afgelopen februari had Nederland sinds 
lange tijd echt winterweer. Bijna overal lag 
sneeuw, vooral in Nijmegen en omgeving. ’s 
Nachts vroor het dat het kraakte. Overdag 
vroor het licht. De meeste mensen bleven 
thuis, waarin bijna elke ruimte comfortabel 
was verwarmd. De rivieren bleven bevaar-
baar. Dat was eind 1938 heel anders.

Maandag 19 en dinsdag 20 december 1938 
waren de koudste decemberdagen ooit geme-
ten. In De Bilt was het 13,4 graden onder het 
nulpunt. Er was een matige maar zeer kou-
de wind uit het noordoosten. Daardoor zakte 
de gevoelstemperatuur naar -22,5 graden op 
maandag en -21,2 graden op dinsdag. De kran-
ten schreven hier uitgebreid over. Op deze pa-
gina’s staan enkele artikelen uit de Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant. 

Maandag 19 december 1938

Felle vorst en snijdende wind 
over ons land

Het IJsselmeer reeds grootendeels met ijs bedekt
Veerdiensten gestaakt — Schepen vast gevroren

Zeer plotseling is een felle koude over ons land 
gekomen, zoodat de velen, die vorige week nog in 
regenjassen rondliepen, ijlings de winterkleeding 
voor den dag hebben gehaald. Maar erger nog dan 
de strenge vorst de snijdende wind, die uit Oostelij-
ke richtingen waait en die door merg en been schijnt 
te dringen. Overal in ons land heeft de onverwachte 
koude-inval gevolgen gehad, vooral echter op en 
om het IJsselmeer, waar de scheepvaart in groote 
moeilijkheden is geraakt. (...)

BEVROREN LICHAAMSDEELEN 
De felle Oostenwind en de daarmee gepaard 

gaande strenge vorst hielden Zondag de meeste 
menschen te 's Gravenhage binnenshuis. Doch niet 
allen, die zich toch op straat begaven, konden den 
invloed van de vorst weerstaan. Zoo werd de ge-
meentelijke geneeskundige dienst herhaaldelijk op-
gebeld voor inlichtingen aangaande de behandeling 
van bevroren lichaamsdeelen. Tientallen meldingen 
kwamen binnen van personen, die door de koude 
waren bevangen. Het spreekt vanzelf, dat in de hui-
zen de kachels tot het uiterste werden opgestookt. 
Dit had weer tot gevolg, dat de brandweer her-
haaldelijk moest uitrukken voor het blusschen van 
schoorsteenbranden. Tot ernstige ongelukken is het 
evenwel nog niet gekomen.

Dinsdag 20 december 1938

De Winterkoning regeert

IJsgang op de groote rivieren 
Schaatsenrijders in actie

SCHIPPERS ZOEKEN EEN GOED HEENKOMEN 
Hetgeen gisteravond reeds verwacht werd is wer-

kelijkheid geworden, op de groote rivieren is van-
nacht ijsgang opgetreden. Weliswaar ondervindt de 
scheepvaart er nog geen hinder van, maar het ijs 
neemt snel in omvang toe en aangezien de weer-
berichten melding maken van aanhouden van den 
vorst, verwacht men dat binnen korten tijd de vaart 
gestremd zal zijn. De rivierberichten van hedenmor-
gen melden dat voor Lobith over een kwart van de 
rivierbreedte middelmatig drijfijs wordt waargeno-
men. Op de Waal boven de verkeersbrug gaat over 
2/10 van de rivierbreedte licht drijfijs, beneden Nij-
megen, ter hoogte van het Maas-Waalkanaal is de 
rivier over 1/3 van de breedte met drijfijs bedekt. De 
veerdienst te Druten is in verband met den ijsgang 
gestaakt. (...)

Op de Maas wordt nog geen ijsgang van beteeke-
nis gemeld, maar niettemin is opdracht gegeven de 
stuwen vandaag nog te strijken. Het Maas-Waalka-
naal lag vanmorgen geheel dicht. Met sterke sleep-
booten wordt het ijs gebroken, evenals in de haven 
van Heumen, die vanmorgen geheel was dicht ge-
vroren. 

Intusschen zoeken de schippers zoo snel mogelijk 
een goed heenkomen. Hedenmorgen is een trek op 
groote schaal naar de nieuwe vluchthaven te Lobith 
begonnen, die ligplaats biedt aan eenige honderden 
schepen. Men verwacht dat morgen, uiterlijk over-
morgen deze haven geheel vol zal liggen. Ook in 
de haven van Emmerik zoeken vele schepen een 
veilige ligplaats. Een tweede plaats, waar de schip-
pers gelegenheid zoeken om te overwinteren, is het 
Maas-Waalkanaal. Kunnen de sleepbooten dit ka-
naal niet meer open houden, dan zal een ijsbreker 
het werk overnemen, opdat aan zooveel mogelijk 
schepen ligplaats kan worden geboden. De haven 
van Nijmegen is geheel dichtgevroren en er kan 
geen schip meer binnenkomen of uitvaren. Onge-
veer twintig schepen liggen hier in het ijs opgeslo-
ten. Van den Boven-Rijn werd vanmorgen zware 
ijsgang gemeld. 

DE TOESTAND HEDENMIDDAG 
De ijsgang op de groote rivieren is sedert heden-

morgen sterk in omvang toegenomen. Hedenmid-
dag half twee was de Waal voor Nijmegen over 
ruim een derde van de breedte met zwaar drijfijs 
bedekt, zoodat de scheepvaart groote moeilijkheden 
begint te ondervinden. Een voor Delfzijl bestemde 
kustboot, die de rivier kwam afvaren, is voor Nij-
megen teruggekeerd en tracht thans de vluchthaven 
te Lobith te bereiken. De reederijboot uit Rotter-
dam is vanmorgen te Nijmegen aangekomen, maar 
heeft de reis naar Duitschland niet voortgezet en 
is teruggekeerd in de hoop Rotterdam nog te kun-

VERGETEN VERLEDEN

Maas-Waalkanaal op 23 december 1938 (Foto: Fotopersbureau Gelderland)
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nen bereiken. Er vindt thans een ware run naar de 
vluchthavens plaats, want de ijsmassa’s nemen zoo 
sterk in omvang en hoeveelheid toe, dat men ver-
wacht dat de rivier morgen reeds zal zitten. Voor 
Lobith was de rivier vanmiddag over ongeveer 
een derde van de breedte met zwaar drijfijs bedekt. 
Mede dank zij de gunstige windrichting, kunnen de 
schepen nog ongehinderd de vluchthaven bereiken. 
Naar schatting waren er vanmiddag reeds ongeveer 
120 schepen binnengeloopen. Met man en macht 
is men begonnen de stuwen in de Maas te strijken. 
Vanmorgen was de temperatuur van het water, dat 
gisteren nog ruim 2 graden bedroeg, reeds gedaald 
tot ongeveer een halve graad. Wanneer de stuwen 
gestreken zijn, zal een zeer sterke stroom in de ri-
vier ontstaan, vooral bij Grave en Lith, waardoor 
het ijs snel wordt afgevoerd, maar het spreekt wel 
vanzelf, dat bij doorgaande vorst toch een oogen-
blik komt, waarop de rivier gaat zitten. 

Daar het voor het eerst sinds 1933 is, dat ijsgang 
in de groote rivieren optreedt, slaat de Rijkswater-
staat met groote belangstelling de gedragingen van 
de Maas gade, om te zien, welken invloed de sedert 
1933 tot stand gekomen verbeteringswerken heb-
ben. Men kenschetste het ons als een groote repe-
titie. In het Maas-Waalkanaal heerscht thans groo-
te bedrijvigheid. Tot vanmiddag half twee waren 
reeds ongeveer 60 schepen het kanaal binnengeva-
ren en hebben er ligplaats gekozen. In de haven van 
Weurt lagen ongeveer vijftig schepen te wachten 
om geschut te worden terwijl het aantal, dat op de 
rivier voor stroom lag in afwachting om het kanaal 
binnen te loopen, ongeveer dertig bedraagt. Voor 
Lobith was de rivier vanmiddag over ongeveer 
een derde van de breedte met zwaar drijfijs bedekt. 
Mede dank zij de gunstige windrichting, kunnen de 
schepen nog ongehinderd de vluchthaven bereiken. 
Naar schatting waren er vanmiddag reeds ongeveer 
120 schepen binnengeloopen. 

Woensdag 21 december 1938

Koning Winter strooit 

De wereld is wit geworden

Toen wij vanmorgen de deur uit gingen, werden 
wij door Koning Winter opnieuw verrast. Sedert 
eenige dagen had de machtige potentaat zijn stren-
ge kou op ons afgestuurd, maar nu vergast hij ons 
op een pak sneeuw. Verandering van spijs doet eten, 
denkt hij zeker. In ieder geval, zooals het vanmor-
gen was, konden wij het wel waardeeren. De vorst 
was aanmerkelijk verminderd, de wind zoo goed 
als verdwenen en.... wij zagen dus heel wat minder 
‘koptelefoontjes’, zooals die nuttige oorbedeksels 
heeten, die de menschheid zich de laatste dagen had 
aangemeten. 

Witte vlokken vielen uit een effen grauwe lucht. 
Op de straten lag reeds een wit tapijt, dat voor een 
deel tot een stijve koek was plat gereden, maar dat 
elders nog zacht was en dat een prettig gevoel gaf, 
als men er over liep. Nu, eenige uren later, sneeuwt 
het nog. Het is gewoonweg iets ongekends, na ja-

ren van kwakkelwinters. En die sneeuw geeft aan 
de stad toch maar een geheel eigen en aantrekkelijk 
aspect. Vooral de gebouwen met schuine daken, de 
torens, zij zien er uit of zij een kraag van wit bont 
dragen. Het is de laatste dagen droog en koud ge-
weest — wij kunnen er allemaal over mee praten! 
Maar het gevolg is, dat nu de sneeuw niet smelt, 
zoodat er geen modderige pap op de straten komt. 

De gemeentereiniging heeft vanmorgen niet veel 
kunnen doen. In de eerste plaats is het monniken-
werk om sneeuw te gaan ruimen als het blijft sneeu-
wen. Bovendien had men vanmorgen nog niet de 
beschikking over werkkrachten. In den loop van 
den middag dacht men echter voldoende menschen 
te hebben en dan hing het maar van het weer af, 
wat er zou gebeuren. De goten zullen zoo spoedig 
mogelijk schoon gemaakt worden en voorts wordt 
er zand gestrooid, waar dit succes zal kunnen ople-
veren. Immers, blijft het sneeuwen, dan heeft men 
daar niet veel aan. 

Zouden wij weer eens een witte Kerstmis krijgen? 
Het ziet er op het oogenblik wel naar uit. Dat zou 
dan voor het eerst sedert vele jaren zijn. 

Donderdag 22 december 1938

Land en water in den ban van 
den winter

De toestand op de groote rivieren
Sneeuw onbeperkt heerscher geworden

De toestand in verband met den ijsgang op de 
groote rivieren is sedert gistermorgen betrekkelijk 
weinig veranderd. Het ijs is in het laatste etmaal in 
het algemeen zoowel in hoeveelheid als in omvang 

toegenomen. Doordat de schotsen aan elkaar gevro-
ren zijn, hebben zich groote ijsvelden gevormd, die 
de rivier tamelijk snel afdrijven. Een gevolg hier-
van is, dat het beeld van de rivier sterk wisselt. Er 
zijn oogenblikken, dat slechts een geringe breedte 
van de oppervlakte met ijs bedekt is, terwijl in het 
open deel eenige eenzame schotsen voorbij drijven. 
Nadert nu een ijsveld, dan is in minder dan geen 
tijd de rivier een groote ijsmassa. Hedenmorgen elf 
uur was de Rijn bij Lobith over de geheele breedte 
met ijs bedekt. Bij den Kop van Pannerden kon men 
waarnemen, hoe het ijs door den Zuid-Oosten wind 
voor verreweg het grootste deel den Rijn afgedre-
ven werd, terwijl de Waal een aanzienlijk minder 
quantum te verwerken kreeg. Hierdoor is het te ver-
klaren, dat de ijstoestand op de Waal wat gunstiger 
is dan op den Rijn. Dit sluit intusschen niet in, dat 
scheepvaart mogelijk is. Een enkel vaartuig gaat 
op avontuur uit en vanmorgen zijn twee kustvaar-
ders, de ‘Neuss’ en de ‘Kölln’ van een reederij te 
Bremen van Lobith vertrokken in de richting van 
Nijmegen. Zij moeten vaak zwaar tegen de ijsmas-
sa’s kampen, maar zij hebben den stroom mede en 
zullen Nijmegen waarschijnlijk wel bereiken. Drie 
andere kustvaarders liggen te Lobith, in afwachting 
van instructies uit Bremen. Behalve het ijs, maakt 
ook de dichte sneeuwjacht, waardoor het uitzicht 
tot slechts een 150 meter beperkt is, de vaart uiter-
mate moeilijk, waarbij nog komt, dat de navigatie 
zeer bezwaarlijk is, doordat de betonning is wegge-
nomen. Het is dus waarlijk op avontuur, dat er ge-
varen wordt. Op den Rijn voor Lobith liggen thans 
nog slechts vijf rivierbooten, die eventueel nog in 
de haven een ligplaats kunnen krijgen. 

In het Maas-Waalkanaal, dat thans hermetisch 
dicht zit, hebben in totaal ongeveer 275 schepen 
een ligplaats gevonden, terwijl in de voorhaven 

Kronenburgerpark op 23 december 1938
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van Weurt ongeveer 175 schepen liggen. Te Heu-
men heeft men de sluis geheel dicht gezet, tenein-
de te voorkomen, dat het kanaal leeg stroomt. De 
waterstand op de Maas is n.l. zóó laag, dat bij een 
opening in de sluis het water met een verval van 
eenige meters weg zou vloeien. Op de Maas zelf 
is de toestand in vergelijking met gisteren, slechts 
weinig veranderd. Alleen aan den benedenloop is 
het ijs sterk toegenomen. Vanmorgen was de rivier 
bij Heusden even gaan ‘zitten’, maar later is het ijs 
toch weer in beweging gekomen. Ook op de Mer-
wede, bij Werkendam, begon zich een ijsbarrière te 
vormen, die vanmorgen gedurende eenigen tijd een 
opstopping veroorzaakte. Na ruim een uur kwamen 
de ijsmassa’s echter weer in beweging. Intusschen 
heeft de Rijkswaterstaat maatregelen getroffen om 
'n eventueele versperring ten spoedigste op te rui-
men. Zooals de toestand op het oogenblik is, wordt 
deze door de betrokken diensten volkomen be-
heerscht. 

             HET SNEEUWT EN MEN ZOEKT 
             ‘DUBBELTJES’

Gisteravond hield de sneeuwval op, maar wie 
mocht hebben gedacht, dat de voorraad toen uit-
geput was, zal vanmorgen wel bemerkt hebben, 
hoezeer hij zich vergist had. Want vanochtend viel 
de sneeuw met dikker vlokken dan gisteren, zoodat 
de straten, de daken, de boomen, mitsgaders alles, 
dat zich voortbewoog in de buitenlucht, in een zeer 
korten tijd met een witte laag overdekt was. Het 
vriest nog steeds behoorlijk, zoodat de sneeuw geen 
kans krijgt tot smelten. 

Voor de jeugd is het thans wel een vrij ideale tijd! 
Zij kan schaatsen rijden, baantje glijden, sneeuw-
ballen gooien, ‘inzeepen’, kortom, zich overgeven 
aan alle vreugden van sneeuw en vorst tegelijker-
tijd. Een van de plaatsen, waar de vreugde ten top 

stijgt, is ongetwijfeld de Wedren. Wij hebben daar 
gistermiddag de jeugd dooreen zien krioelen, glij-
dend, sledend, lachend, juichend en een waarlijk 
verbijsterende levenslust ten toon spreidend! Het 
was een kostelijk gezicht. Tot laat in den middag 
bleef het er druk, zelfs toen de duisternis al lang 
gevallen was en het groote terrein slechts verlicht 
werd door den kring van straatlantaarns die het 
omzoomen. Overal in de stad ziet men nu de jeugd 
gaan, met schaatsen of met sleden, en van de kou 
schijnt niemand last te hebben. 

‘Dubbeltjes zoeken’ is een van die karakteristieke 
bezigheden, waar velen zich in den winter mee op-
houden. Maar dat gebeurt geenszins vrijwillig. Inte-
gendeel, als het glad is, ziet men de menschen voor-
zichtig loopen, af en toe aarzelend, extra glibberige 
plaatsen vermijdend. Dan.... gaat het evenwicht 
verloren en een inwoner is plotseling een ‘gezeten’ 
burger geworden. Men neemt dat goedmoedig op. 
Trouwens, wat zou het helpen, als men zich over 
zulke gebeurtenissen ging opwinden? Ook de fiet-
sers gaan nogal eens ten gronde, in letterlijken zin. 
Gelukkig loopt dat meestal goed af. Maar wij heb-
ben reeds heel wat menschen, die zich op hun kar-
retje te dicht bij den rand van de straat waagden, of 
die met wat te veel durf een bocht namen, eensklaps 
weg zien glijden. Zelfs gecompliceerde valpartijen 
doen zich daarbij voor, omdat de gevallene een ob-
stakel vormt, waar andere fietsers maar al te schie-
lijk over ten val komen. Laat ons maar hopen, dat 
al deze valpartijen goed eindigen. Overigens willen 
wij er onzen lezers wel op wijzen, dat met het ver-
keer op straat de uiterste voorzichtigheid geboden 
is. Meer dan ooit geldt het thans: ‘Haastige spoed 
is zelden goed’!

De gemeente-reiniging is vanochtend om vier uur 
al uitgerukt met drie mechanische zandstrooiers. 
Een heele oppervlakte werd onder handen geno-
men, maar men ontdekte al spoedig, dat het geen zin 

had, want de sneeuw bedekte dadelijk de zandvoor-
raad, zoodat het toch weer glad werd. Tweehonderd 
werkloozen zijn bezig met het schoonmaken van 
fietspaden en goten. Dat helpt echter ook slechts 
zeer tijdelijk. Zoolang de sneeuwval aanhoudt, is 
het een hopeloos werk te trachten straten en fietspa-
den ervan te bevrijden. Vanochtend zagen wij voor 
vele huizen de bewoners naarstig aan den gang met 
schoppen, schoffels of bezems het trottoir te bevrij-
den van de witte sneeuwkorst, die vrijwel overal 
reeds tot een harde massa vertrapt is. Ook dat levert 
natuurlijk maar zeer tijdelijk baat op. Men strooie 
vooral niet te veel pekel, want dat bevriest spoedig 
en dan wordt het nog gladder, dan alleen met een 
sneeuwlaag het geval is.

Vrijdag 23 december 1938

SNEEUW WORDT EEN PROBLEEM

  Opruiming kan niet voldoende ter 
  hand genomen worden 

De sneeuw ligt er nu een paar dagen. De eerste 
genoegens zijn voorbij en vooral zij, die regelmatig 
op den weg moeten zijn, beginnen te ondervinden, 
dat besneeuwde straten een geduchte last vormen. 
Het rijdend verkeer is genoodzaakt de uiterste 
voorzichtigheid in acht te nemen en ook dan blijft 
't slipgevaar groot. De gemeentelijke reinigings-
dienst doet wat zij kan om aan dit euvel tegemoet 
te komen. Jammer genoeg kan zij echter bij lange 
na niet de maatregelen nemen, die zij wel wenscht. 
Reeds bij den sneeuwval van verleden jaar wezen 
wij er op, dat de reiniging in haar werk ernstig 
belemmerd wordt door het regeeringsvoorschrift 
inzake de tewerkstelling van werkloozen. Te Nij-
megen zijn thans 200 man aan den arbeid, doch dat 
is voor een stad met groote oppervlakte slechts heel 
weinig. Bovendien is het werk uitgebreider, dan 
vroeger, omdat er de laatste jaren verschillende rij-
wielpaden zijn aangelegd. Deze moeten in de eerste 
plaats goed schoon gehouden worden en daar is al 
ongeveer de helft van het aantal tewerkgestelden 
mee bezig. Bovendien hebben deze menschen nog 
verschillende andere bezigheden te verrichten in 
verband met hun gezin, zoodat zij gedurende een 
deel van dag niet beschikbaar zijn. Men begrijpt 
wel, dat er op deze wijze van een grondige reini-
ging der vele straten niet heel veel terecht kan ko-
men. Wij willen er evenwel op wijzen, dat hiervoor 
de schuld in geen geval ligt bij de gemeentelijke 
instanties. Die hebben zich nu eenmaal te houden 
aan de voorschriften van den minister. 

De bewoners van straten met fietspaden zijn, 
evenals de andere Nijmegenaren, nu het niet meer 
sneeuwt, bezig het trottoir voor hun huis van den 
sneeuwlast te ontdoen. Men verzocht ons, er op te 
wijzen, dat zij de sneeuw dan toch vooral niet op de 
fietspaden moeten vegen, want dan werpt de arbeid 
der gemeentereiniging tot het berijdbaar maken 
van deze paden slechts weinig succes af. Boven-
dien wordt het fietsen dan nog gevaarlijker, dan het 
reeds is. 

Kronenburgersingel op 23 december 1938
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Maas-Waalkanaal op 23 december 1938

OOGGETUIGENVERSLAG

De koudste 
decemberdagen ooit
Janwillem Koten, redacteur van zus-
terblad de Dukenburger, heeft decem-
ber 1938 bewust meegemaakt. Hij 
schrijft:

Ik herinner me die koude periode nog heel 
goed. Er lag een dik pak sneeuw voor ons 
huis dat tot ijs samenkoekte. Ik heb toen op 
het ijs goed leren schaatsen. Het was heel 
koud in huis, omdat je het pand met de be-
staande middelen nauwelijks warm kon sto-
ken. In de slaapkamers vroor het wanneer we 
’s morgens opstonden. Op de ramen zaten 
grote ijsbloemen. We moesten ons in de keu-
ken bij het vuur wat proberen te wassen. Een 
probleem waren de waterpompen, die soms 
bevroren. Het was een tijd met veel ellen-
de vanwege de werkeloosheid en de koude. 
Kwade herinneringen heb ik aan de nachtmis 
die lang duurde in een bijna onverwarmde 
kerk. Het water in de waterkannetjes bevroor. 
Ook in de auto’s en bussen was het koud, om-
dat er nog geen bus- en autoverwarming be-
stond. Om bevriezen van het water in de auto 
te voorkomen, liet je ’s avonds het koelwater 
van de auto aflopen. Het starten van de auto 
was een groot karwei. Vaak moest die aange-
draaid worden, omdat de accu ook bevroren 
was en nauwelijks stroom gaf.

Tekst: Janwillem Koten. Foto: Fotopersbureau 
Gelderland, collectie Regionaal Archief Nijmegen

Dinsdag 27 december 1938

De Kerstdagen

Wij hebben wintersche dagen achter den rug en 
voor velen zijn zij geen onverdeeld genoegen ge-
weest, waarbij wij dan nog alleen maar denken aan 
de ellende van bevroren en gesprongen waterlei-
dingen en radiatoren. Maar ook hebben vorst en 
sneeuw ons een verrassing gebracht, zooals wij in 
jaren niet gekend hebben. En dat was de vreugde 
van een witte Kerstmis. Wat was het mooi in de na-
tuur en wat hebben er velen met volle teugen van 
die schoonheid genoten. Vooral op Eersten Kerst-
dag, toen de zon aan het winterlandschap nog meer 
luister bijzette. Tweede Kerstdag bracht wel som-
berder en killer weer, maar ook toen was het toch 
heerlijk om buiten te zijn. De mist van den morgen 
was ’s middags in rijp omgezet, die aan boomen en 
struiken een ragfijn en sprookjesachtig aanzien gaf; 
van een haast aangrijpende schoonheid was deze 
wondere wereld. 

Ook de liefhebbers van de schaatssport hebben 
hun hart kunnen ophalen, weer voor het eerst sinds 
vele jaren. Bij drommen trokken zij de stad uit en op 
tal van daarvoor geschikte plaatsen in de omgeving 
werden de ijzers ondergebonden. De banen van de 
Nijmeegsche IJsclub, die van een toepasselijke ver-
siering voorzien waren, trokken druk bezoek en het 
zal het IJsclub-bestuur goed gedaan hebben zoove-
le honderden leden weer eens een paar heerlijke 
dagen te kunnen bezorgen. Dat het bestuur actief 
is, bewees ook wel de ijshockey-wedstrijd, welke 
gisteren plaats vond (…). Op den Eersten Kerstdag 
waren er 4000 bezoekers, op den Tweeden 3200. 
Dat was tegen de verwachtingen, doch het schijnt, 
dat men de toegangsprijs voor den ijshockey-wed-
strijd iets te hoog vond. Vanmiddag is er nog druk 
gereden, maar het is natuurlijk niet te zeggen, hoe 
lang de ijspret nog zal duren, nu de dooi is inge-
vallen. 

En dan was er nog een liefhebberij, die in jaren 
niet beoefend kon worden: het arresleden. Die heb-
ben wij met Kerstmis heel wat op den weg gezien 
en het was telkens weer een vroolijk schouwspel 
zoo’n ouderwetsche ar, met een monter gezelschap 
bezet, getrokken door twee vurige paarden onder 
luid geklingel van bellen langs den weg te zien stui-
ven. 

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

IJsglijbaan in Nijmegen, 1939

OPMERKELIJK
De Standaard was een antirevolutionair dagblad 
voor Nederland. Het verscheen van 1872 tot 
1944. Op donderdag 3 september 1936 was er 
een aparte bijlage over Nijmegen. Aanleiding 
was de opening van de Waalbrug.

NIJMEGEN
NEÊRLANDS OUDSTE STAD

Een van de artikelen was dit. Veel hieruit is nog 
herkenbaar, het laatste zeker niet.

Nijmegen als woonplaats.

Nijmegen, gelegen in een der schoonste ge-
deelten van Gelderland, bekend om haar kunst- 
en natuurschoon, is een stad, welke zeer zeker 
een der eerste plaatsen inneemt in de rij der 
provinciesteden. Zij breidt zich voortdurend uit, 
zoodat het aantal inwoners dat thans reeds ca. 
90.000 bedraagt, met den dag vermeerdert. 

Voor een ieder is Nijmegen als woonplaats aan 
te bevelen. De straten zijn alle ruim aangelegd, 
terwijl prachtige singels de stad doorkruisen. 
De groote en mooie parken, welke zich op ver-
schillende punten bevinden, bieden ruimschoots 
gelegenheid, in de stad zelf van de natuur te ge-
nieten. Wij noemen o.m. het Kronenburgerpark, 
Hunerpark en Julianapark. 

De winkelstraten zijn voorzien van ruime, mo-
dern ingerichte zaken, goede hotels, en restau-
rants. De woningbouw heeft zich gedurende de 
laatste jaren sterk ontwikkeld, zoodat door een 
ieder, die zich te Nijmegen wenscht te vestigen, 
een geschikte woning of villa kan worden ver-
kregen. 

Door electrische trams, gemeente- en parti-
culiere autobusdiensten zijn de buitenwijken 
en omliggende dorpen, zooals St. Anna, Hees, 
Neerbosch, Ubbergen. Beek, Berg en Dal en 
Groesbeek, verbonden met de stad en het stati-
on. 

Voor inrichtingen van onderwijs kunnen wij 
vermelden: de R.K. Universiteit, H.B.-Scholen 
voor jongens en meisjes, Gymnasium, Handels-
school, M.U.L.O. en bijzondere en openbare 
Lagere Scholen. 

Bezienswaardigheden zijn: het Stadhuis, 
de Waag, Groote Kerk, Stedelijk Museum, 
Rijks-Museum „Kam”, Valkhof, Belvédère en 
de reeds hierboven vermelde parken, alsmede 
de even buiten Nijmegen gelegen Heilige Land-
stichting. 

Vanaf de Belvédère en het Valkhof heeft men 
een prachtig uitzicht over de rivier „de Waal”, 
het dorp Lent en de Betuwe. 

Mede is Nijmegen als woonplaats een aanbe-
veling waard, door de gunstige ligging, de schit-
terende omgeving en... lage belastingen.
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Van oud naar nieuw papier
Samen maken we de cirkel rond!

Ook veel papier of karton van 
pakketjes in deze tijd? 
Plet je pakketje zodat oud papier en 
karton makkelijk in jouw papiercontainer 
past. Geen papiercontainer? Bundel het 
of stop het in een doos.

Wat mag nog meer bij oud papier? 
• Eierdozen.
• Kartonnen en papieren verpakkingen.
• Kranten en tijdschriften.
• Folders (zonder plastic folie).

Waarom scheiden we oud papier?
• Het bespaart hout en energie. 

1000 kilo oud papier bespaart drie bomen.
• Papier kan zeven keer opnieuw gebruikt 

worden. Oud papier wordt zo nieuw papier.
• Het scheelt in jouw portemonnee.

Altijd weten wanneer wij jouw afval ophalen?
Check www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app. 
Stel in de app een melding in en weet wanneer wij 
jouw afval ophalen. Superhandig!

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



Nijmegen in berusting 
Er zijn altijd dingen die snel wennen en 
omstandigheden waarbij dat zeker niet 
het geval is. De lockdown is er daar 
eentje van. We zijn er aan gewend in 
de zonnige periode die het voorjaar van 
2020 was. 

Dagen van rust en stilte, dichte deuren 
en ingeperkte bewegingsvrijheid. Nie-
mand die daarnaar terug wilde. Toch 
overkwam het ons weer in het late 
najaar. En nu: extra duidelijk en overtui-
gend. Uit een aantal steden en vooral 
de buitenwijken en industrieterreinen 
kwamen nog wat signalen van eigenwij-
ze feestgangers. Het enthousiasme van 
feestgangers zwakte echter ziendero-
gen af toen de gevolgen ervan zichtbaar 
werden. 

Evenals de stugge volhouders op ‘win-
kelgebied’ of voetbalsupporters bij het 
inhuldigen van periodekampioenen. 
Altijd was het zo, dat na tien dagen van 
dit soort feesten de besmettingsgraad 
lokaal weer toenam.

Er bleek ook in Nijmegen naar één op-
lossing over. Iedereen weer binnen, ten-
zij het niet anders kon. ‘In je hok graag’ 
werd door iedereen ondubbelzinnig 
begrepen. 

in feite komt dat neer op de uitspraak 
‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. 
Ieder onderging hetzelfde lot. Enkel om 
zo gezond mogelijk te blijven en ook 
omdat dat het beste is voor iedereen, zo 
werd geredeneerd. 

Zo dient telkens opgebokst te worden 
tegen tegenstrijdigheden als gezond-
heid en economie en reguliere zorg 
vergeleken met COVID-zorg. Ontmoe-
tingsplaatsen in de horeca waar vooral 
Nijmegen-Centrum beroemd om is en 
sport- en wijkcentra waren vaak geslo-
ten. 

Onduidelijk is wat de toekomst zal 
brengen. Een ding is duidelijk: de over-
winning op het virus zal uiteindelijk 
heel zoet smaken en dorstlessend zijn. 
Dingen waar we in Nijmegen heel goed 
raad mee weten!

Vincent Beijk     Foto: collectie auteur
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Lege terrassen op de Grote Markt

Deze hangen in de standaard groene 
pincodekast zoals de AED-stichtingen die in 
heel Nijmegen plaatsen. Ook het beheer en 
onderhoud gebeurt door de vrijwilligers van 
de AED-stichtingen. Van deze tien AED’s 
(in heel Nijmegen zijn er ruim honderd) 
zijn er zes van de gemeente Nijmegen. Vier 
zijn er gekomen op een initiatief van het 
Huis voor de Binnenstad. De vier van dit 
initiatief hangen aan het Holland Casino, 
het kantoor van Rovinij aan de Van Schaeck 
Mathonsingel, het Sint Stevenskerkhof en aan 
Museum Het Valkhof. 

Deze 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. 

Vertraging
De opzet was om in heel Nijmegen 
werkgroepen en nieuwe stichtingen te 
installeren. Ook in het centrum was dit de 
bedoeling, maar door de coronacrisis is 

dit sinds maart verleden jaar helemaal stil 
komen te liggen. Toch zijn we blij dat we 
afgelopen jaar in heel Nijmegen in deze 
crisistijd nog elf nieuwe apparaten hebben 
kunnen plaatsen. Het grootste aandeel had 
het centrum. Het aantal burgerhulpverleners 
groeit ondanks alles gelukkig nog steeds. 
Ook blijven mensen zich aanmelden bij 
HartslagNu. De AED-stichtingen willen 
ook reanimatiecursussen gaan verzorgen 
voor binnenstadondernemers en bewoners. 
Maar hiervoor zal de situatie eerst moeten 
veranderen. Dan gaan we ook vrijwilligers 
werven voor de controle- en onderhoudstaken 
van de apparaten in het centrum. Met de 
anderhalvemetermaatregel is dat nu niet goed 
mogelijk.

Voor dit project zijn nog steeds ondernemers 
welkom die mee willen helpen om 
het centrum hartveilig 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 en foto: Peter Saras

AED geplaatst aan Museum Het Valkhof
In december 2020 is op het Kelfkensbos aan Museum Het Valkhof een AED (Automati-
sche Externe Defibrillator) geplaatst. Het is de tiende AED in het centrum van Nijmegen. 



WWW.STIPNIJMEGEN.NL/CENTRUM

STIP CENTRUM
’t Oude Weeshuis

Bel voor een afspraak
024-3502000

ma-vr
9.00-17.00

Zorg of hulp 
nodig?

Zorg of hulp 

Mensen 
ontmoeten?

Mensen 
helpen?

Vragen 
over regels en 

papieren?

 @StipNijmegenCentrum

Een idee voor 
de buurt?
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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

PEELEN ADMINISTRATIE
VOOR AL UW ADMINISTRATIES
T  06 33 42 29 72
info@peelenadministratie.nl

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

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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Dit is een oproep aan buurtbewoners 
en ondernemers om door middel van 
een crowdfund-campagne een muur-
schildering te realiseren in het Kerke-
gasje en weer een stukje Nijmeegse 
geschiedenis zichtbaar te maken. 

De eerste muurschildering is al te zien 
op de zijgevel van het Holland Casino 
aan de Waalkade en brengt treffend 
het leven van de Byzantijnse prinses 
Theophanu in beeld. In het december-
nummer van Mariken besteedden wij 
hier al aandacht aan en in dit nummer 
zetten we de beide kunstenaars Maaike 
van den Heuvel en Gerco Hiddink en 
“hun” prinses nog eens in het zonnetje. 
De volgende muurschildering zal dus 
worden gerealiseerd in het Kerkegasje 
aan de Burchtstraat. Het Kerkegasje is 
één van de vele onderdoorgangen in 
de binnenstad. Dit gasje is niet in al te 
beste staat en bevindt zich tegenover de 
H&M. Waalpaintings, een projectteam 
van historici en kunstenaars gaan 
door middel van muurschilderingen 
de vervallen onderdoorgangen in de 
Nijmeegse binnenstad opknappen. Zo 

creëren zij een fysiek prentenboek van de Nijmeegse geschiedenis. De beurt is nu dus aan de nieuwe 
trekpleister: een muurschildering over de Vrede van Nijmegen ( 1678-79), toen Nijmegen voor even 
het centrum van Europa was. Als je mee wilt helpen om dit project te realiseren kan je doneren op 
www.waalpaintings.nl/doneer. Alle beetjes helpen.

Tekst: Anneke Arzbach    Schilderij: Henri Gascard, collectie Museum Het Valkhof

Maak de Vrede van Nijmegen weer zichtbaar in de Burchtstraat
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