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Kunst in het Kruispunt: 

‘De Stervende’
Een schilderij van Unico, de artiestennaam van 
Nico. Wij van Het Kruispunt hebben het De 
Stervende genoemd. Nico heeft er zelf geen 
titel bij gegeven. Het is mooi vanwege drie 
dingen: de kracht van het onderwerp, de kleur, 
en de compositie. Het onderwerp is duidelijk. 
Iemand, ik denk een man, vanwege de vage 
aanduiding van een baard, ligt in bed, in de 
linker benedenhoek, en om hem heen staan vijf 
mensen, waarvan één met een kaars in haar 
hand. Ze kijken allemaal naar die ene man, 
met een bewogen en aandachtige houding. 
Het is mooi om die betrokkenheid te zien, en 
verstildheid. Er hoeft niets gezegd te worden, 
alleen maar er zijn. Dan de kleuren. Dieprood, 
oker, geel; het zijn de kleuren van de warmte. Je 
voelt je opgenomen, onderdeel van het schilderij 
alsof je ook bij het bed staat. De compositie is 
bijzonder. De aandacht gaat helemaal uit naar de 

vrouw met de kaars, hoewel ze er niet uitspringt 
door lichteffecten of iets anders. Maar je kunt 
zien dat ze de man op zijn ziekbed het meest 
nabij is. De compositie is diagonaal, de stervende 
maakt duidelijk op wie de aandacht is gericht 
maar het gezelschap wakers staat centraal, daar 
gaat het om. Een beeld dat Nico bij is gebleven?

Namens het Kruispunt Nijmegen: Hans Garritsen

Trein rijdt over de Oversteek?

Foto: A
rthur
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (11)
Lange Hezelstraat 90, slagerij Thijs Weijers

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 Lange Hezelstraat 90, slagerij Thijs WeijersEd Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

1985. ‘Dit is niet zo gemakkelijk. Ik trek een 
pen uit het borstzakje van mijn overhemd, ik 
schroef haar open en konstateer dat er in het 
doorzichtig plastik buisje nog net een streepje 
inkt te zien is, een streepje zonder pretenties, 
een fel blauw streepje, zo weggeschreven. ’t 
Moet gaan over een jongetje en zijn vader en 
moeder, ofwel zijn papa en mama, hoe dan 
ook een hij en een zij; over zijn zusjes die zijn 
heen gegaan en over een zusje die dan komen 
zal; ook over andere personen die het jongetje 
in zijn leven ontmoet, zal het gaan.’ 

Dit zijn de openingszinnen van het door Thijs 
Weijers in eigen beheer uitgegeven boekwerk 
Als de rombom heeft geslagen. Thijs, geboren 
in 1936 en overleden op 15 november 2020, 
84 jaar oud. Op het moment dat wij een eerste 
contact hadden met zijn dochter Leonoor.
Thijs Weijers was de zoon van slager Coen 
Weijers en Johanna Kerkhof, vóór en tijdens  

de oorlog gevestigd in de Lange Hezelstraat 
90A (foto 3). Thijs Weijers die zijn twee zusjes 
Anny en Treesje verloor tijdens het bombarde-
ment en na de oorlog in 1947 een nieuw zusje 
kreeg, Anneke (foto 4).

De familie Weijers
Een artikel over deze rubriek in de Gelder-
lander is de reden dat we in contact komen 
met Leonoor Weijers (53) uit een dorp in de 
Achterhoek. Leonoor is de dochter van Thijs 
Weijers en kleindochter van opa Coen Weijers 
en oma Johanna Kerkhof. Opa en oma woon-
den van 1909 tot 1946 op 90A in de Lange 
Hezelstraat en hadden daar een slagerij*). In 
1936 werd Thijsje geboren (foto 5). Zijn zus-
jes Treesje en Anny maakten het gezin com-
pleet. 

Toen brak de oorlog uit. Thijsje zat op de gro-
te school in de Burchtstraat. Zijn zusjes zaten 

op de kleuterschool van de congregatie van 
de zusters van J.M.J. (Jesus, Maria, Jozef). 
Tijdens het bombardement haalde oom Sjaak 
Thijsje van school. Als bij een wonder over-
leefde Thijsje. Een buurjongetje dat met hen 
meeliep, stak niet gelijk met Thijsje de straat 
over en werd wel geraakt. De twee zusjes van 
Thijsje verging het ook minder goed. Zij kwa-
men met 22 andere kleuters om toen de kleu-
terschool werd getroffen (5a). De vader van de 
kinderen was op dat moment afwezig. Oom 
Sjaak moest de moeder van de kinderen het 
droevige nieuws bij thuiskomst vertellen. Na 
de oorlog kreeg Thijsje toch weer een zusje, 
Anneke. 
In 1952 overleed moeder Johanna. Een jaar la-
ter zette vader Coen een punt achter zijn leven. 
Anneke en (inmiddels) Thijs werden opgevan-
gen door tante Mien (geen echte tante) en be-
landden via haar op een voor hen wildvreemd 
adres (foto 6).

Foto 3. Vogelvluchtperspectief tekening van 
Ben Luderer laat zien waar 90A is gelegen in 
de Lange Hezelstraat
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Foto 5. Thijsje Weijers geboren in 1936
Foto 5a. Bidprentje van de omgekomen Anny 
en Treesje

*) Overigens hebben op 90A meerdere slage-
rijen gezeten, want nadat de familie Weijers in 
1946 vertrok kwamen daar achtereenvolgens 
de slagers Aalbers en Sjek Floor. De laatste 
zette er enkele maanden geleden - na een korte 
terugkeer - alweer een punt achter (foto 7).

Thijs over Thijsje
Kort voor zijn overlijden in november 2020 
heeft dochter Leonoor twee videofilmpjes ge-
maakt van haar vader (foto 8). Daarin vertelt 
hij op 23 februari 2020: ‘Het bombardement, 
in de Burchtstraat, daar vielen de bommen. 
Daar zaten mijn zusjes op de kleuterschool en 
daar heb ik het jaar ervoor ook op school ge-
zeten. Nu zat ik op de grote school. Toen zei 
ome Sjaak: “Ik ga even kijken.” Hij had mij 
opgehaald om naar huis te gaan en we ston-
den aan de Burchtstraat, even de tuin in van 
het klooster en daar stonden we te wachten. 
Toen kwam hij hoofdschuddend terug, alles 

weg. Toen wist ik: Anny en Treesje zijn dood 
(foto’s 10 en 10a). In een klap alles weg. Ze 
hebben de volgende dag nog ledematen ge-
vonden, een handje. Nou, dan wist je het wel. 
Van die klas, er waren 22 of 23 kinderen, was 
niets meer terug te vinden. Mijn vader was er 
op dat moment niet, die was ergens anders.’ 

‘Nou ja, maar later, ik kan me herinneren dat 
ik later even zo vrolijk buiten ben gaan spelen. 
Als kind doe je dat. Met vriendjes, dat doe je. 
Je denkt er wel aan, maar je hebt het er niet 
over. Maar je wou vooral gewoon doen. En 
niet zielig gevonden worden, zoiets, dat is het. 
Maar ja, zo ga je dan door. Maar zij zijn dus 
verdwenen. Ze hebben natuurlijk wat dinge-
tjes van ze opgeruimd. Is allemaal begraven. 
Daar ben ik niet bij geweest. Dat was natuur-
lijk allemaal maar raar. Waar zijn Anny en 
Treesje? En hoe zit dat dan? Ze zullen wel 
gezegd hebben: “Even geduld hebben.” Voor-
over buigend naar de kalender: gisteren was 
het precies 76 jaar geleden. Op zaterdag 22 fe-
bruari (foto 11). Maar ja ik moet er niet teveel 
mee bezig zijn, want het wordt voor mij alle-
maal zeer veel onwaarschijnlijk. Maar ik voel 
me wel verantwoordelijk voor die na mij ko-
men en die iets vragen. Dat moet, anders heb 
je geen zin aan je leven gehad. Maar dat mijn 
moeder daarna nog een kindje kreeg, het is ab-

surd. Daar kun je ook de levenskracht uitha-
len. Dan krijgen we een nieuwe Anneke, werd 
er gezegd. Maar dan ineens, in een klap, alles 
weg. Dat is min of meer wel een troost. Dat ze 
niks gemerkt hebben. Vanaf die verschillende 
vliegtuigen die daar die bommen neergooiden. 
Je moet maar nemen zoals het is. Ik heb van 
mijn hele leven geen spijt gehad.’

Na het overlijden van zijn moeder in 1952 en 
de dood van zijn vader in 1953 is Thijs Weijers 
op 16-jarige leeftijd verhuisd naar Uden waar 
hij intern ging studeren. Een voor hem on-
bekende mevrouw ontfermde zich over hem 
en zorgde ervoor dat hij in die plaats op de 
priesteropleiding terecht kwam. In Uden had 
Thijs het gauw gezien. Hij vertrok vervolgens 
naar het conservatorium in Utrecht. Daar heeft 
hij kerkmuziek en orgel gestudeerd. Met die 
opleiding op zak werd hij pianoleraar, deed 

Foto 4. Na de oorlog krijgt Thijs nog een zusje, 
Anneke

Foto 6. Een onbekende ‘tante Mien’ vangt Thijs 
in 1953 op, na de dood van zijn vader Foto 7. Pand 90A, slagerijen vanaf 1909

Foto 8. Enkele maanden voor zijn dood deed 
Thijs Weijers zijn verhaal via een videobood-
schap
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Foto 10. De zusjes Anny en Treesje (links en 
rechts) op de kleuterschool

kerkdiensten, speelde daar orgel en begeleid-
de koren. Leonoor: ‘Op een bepaald moment 
hielden de banen die hij had op te bestaan en 
moest hij stoppen met zijn werkzaamheden.’ 

Thijs Weijers trouwde met José van Maanen, 
met wie hij twee dochters kreeg: Machtelijn 
in 1966 en Leonoor in 1967. José van Maanen 
kwam uit Arnhem en was dochter van een 
groenteboer. Ze kwam met Thijs in aanraking 
middels de hierboven beschreven ‘tante’ die 
zich over Thijs ontfermde. Deze nam hem 
in de weekenden en vakanties mee naar Arn-
hem waar ze hem bij de familie Van Maanen 
stalde. Eenmaal getrouwd woonde het stel in 
Zutphen. Midden jaren 70 scheidden Thijs 
en José. Tot het jaar 2000 bleef hij in Zutp-
hen wonen. Leonoor: ‘Daarna verhuisde hij 
naar Lichtenvoorde, waar hij twintig jaar op 
zichzelf woonde, om daar vervolgens in een 
verzorgingshuis te komen. De laatste vier jaar 
heeft hij daar gewoond.’  

De laatste weken van Thijs Weijers
De aanloop naar dit interview. We komen in 
contact met Leonoor, de dochter van Thijs 
Weijers, via het genoemde artikel in de Gel-
derlander. Dat gebeurt op het moment dat 
haar vader Thijs al niet meer in staat is om 
vanuit de Achterhoek de reis naar Nijmegen 
te ondernemen. Wel wil hij graag zijn verhaal 
kwijt over hetgeen er op de 22ste februari 1944 
gebeurde. Leonoor: ‘De gesprekken met mijn 
vader verliepen moeizaam. Niet omdat hij het 
emotioneel te moeilijk vond over zijn verle-
den te praten, maar omdat hij erg moe was. 
Hij kon zich niet concentreren, het kostte hem 
teveel energie. Hij dacht wel dat hij het ach-
ter zich had gelaten, maar dat bleek de laatste 
twee jaar gewoon niet het geval. Hij ging toch 
dromen over de oorlog. Hitler, hij was Hitler 
zelf, het waren hele rare nachten. Het was heel 
heftig. Alles wat niet verwerkt is, komt vroeg 

of laat toch boven drijven. Als mensen heel 
oud zijn, is de weerbaarheid toch minder. En 
dat gebeurde dan ’s nachts. Dan werd hij ook 
zo naargeestig. Hij werd dan heel depressief 
wakker en kon dan moeilijk aan de dag be-
ginnen. Dat ebde dan een beetje weg, maar 
dan werd hij ook weer bang voor de nacht 
die eraan kwam.’ 
Na het eerste contact met Leonoor volgen 
een tweede en een derde. Aanvankelijk wil 
Leonoor naar Nijmegen komen om op 90A 
beelden vast te leggen, om die vervolgens 
thuis aan haar vader te tonen en de reacties 
weer te geven in dit interview. Als we daar-
over afspraken proberen te maken, komt het 
bericht dat Thijs op 15 november 2020 is 
overleden. We treffen Leonoor op 26 februa-
ri 2021 in Nijmegen (foto 12).

Als de rombom heeft geslagen 
door Mathijs van Hezelhof

Onder deze titel en in eigen beheer uitgege-
ven verscheen in 1985 het boekwerkje Als 
de rombom heeft geslagen, door Mathijs van 
Hezelhof. Hezelhof is afgeleid van Hezel-
straat én naar zijn moeder Kerkhof, Mathijs 
is afgeleid van Thijs. Thijs heeft het boek-
werk helemaal zelf getypt. Leonoor kan niet 

vertellen waarom een uitgever het boek destijds 
niet heeft uitgegeven.
Dit werkstuk getuigt eens temeer dat de verwer-
king bij Thijs dus niet per se iets is van de laat-
ste jaren. Leonoor: ‘Hij heeft de hoop gehad in 
1985: als ik dit opschrijf, dan kan het boek dicht, 
zet ik het in een kast en dan is het klaar. Maar zo 
werkte het niet!’ 

Enkele fragmenten uit het boek
22 februari 1944. ‘Ome Sjaak hijst mij op zijn 
nek. Samen gaan we naar de brandende school-
ramen. Ik buig me wat voorover en ik fluister 
ome Sjaak in zijn oor terwijl ik naar de bran-
dende vlammen wijs: “Zitten Anny en Treesje 
daar nog?” Ome Sjaak kreunt tegen mijn wang: 
“Nee, nu niet meer.” “Zijn ze dan thuis?“, vraag 
ik. Ome Sjaak kijkt mij verdrietig aan en geeft 
mij een kus. “Anny en Treesje zijn er nu niet”, 
zegt hij. “Kom, we gaan naar huis.” Hij grijpt 
mijn handen vast en zo gaan we samen verder 
door de vuurzee. Het geraas van ontploffende 

Foto 10a. Leonoor Weijers bij het gedachte-
nisplaatje van Anny in de Emaushof

Een linde – twee kastanjebomen
staan midden in een stad van steen
zij zijn, o wonder, steeds ontkomen
en leven nog in het verleën

Wie weet nog dat daar scholen 
stonden
en kinderen in het herfstgetij
daar prachtige kastanjes vonden
wat is die tijd al lang voorbij

Rondom de bomen woedden bran-
den
zij brachten het er levend af
verloren gingen al die panden
de school zij werd een massagraf

De jaargetijden gaan en komen
en nog altijd recht en fier
staan linde- en kastanjebomen
temidden van het stadsvertier

En in hun stammen is besloten
het wel en wee van deze stad
zij staan daar als drie lotgenoten
die men welhaast vergeten had

We mogen wel de bouwer prijzen
die dit drietal heeft gespaard
hij liet de stad opnieuw herrijzen
heeft hen als monument bewaard

Gedicht van mevrouw Steinmann-Wiegant.

Het gedicht bij de gedenksteen van Anny en 
Treesje op de begraafplaats aan de Daalseweg
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bommen is opgehouden. Eigenlijk is het dood-
stil op straat, wij zijn de enigen die voortbewe-
gen over een dikke laag glasscherven.’
‘Schuin voor ons zet een modehuis zich roffe-
lend in beweging. Etalageruiten breken, mo-
depoppen wankelen van hun voetstukken en 
vallen uit de etalage. De koppen laten los van 
de romp, stuiteren over glasscherven.’

‘Een aanzwellend dof gerommel en het ge-
knars van stalen balken in het inwendige van 
het gebouw kondigen de naderende ineenstor-
ting aan. Ome Sjaak versnelt zijn pas. Een 
plotselinge kreet, een dierlijk brullen, doet ons 

op de vlucht slaan. Ik hoor een aanhoudend 
doordringend geblaat in het modehuis. “Ome 
Sjaak zijn dat mensen?”, vraag ik. “Ja Ties”,  
zegt ome Sjaak, “dat zijn mensen.”  Zijn lijf 
schokt, ome Sjaak jankt.’

Aangekomen in de Hezelstraat.
‘Wij lopen stilzwijgend de Brouwersstraat in. 
’n Enkele keer staar ik in de besmeurde, be-
zwete, tranendoorlopen kop van ome Sjaak. 
Bij Dirk Katje, de drogist op de Ganzeheu-
vel, brult hij weer: “Wat moet ik zeggen te-
gen An?” In onze straat loopt hij sneller, zij 
staat op de uitkijk, steeds sneller loopt hij, er is 
niets aan haar te zien, zij staat daar op de glas-
scherven voor onze winkel, we naderen haar 
en het is alsof de dreiging, de verwoesting die 
achter ons ligt in haar opdoemt, we opnieuw 
de vlammen tegemoet gaan. “Die is terecht!”, 
mijn moeder grijpt mij stevig vast en ze laat 
me zo weer los. “De Stevenstoren is eraf!”, 
gilt ze en ze wijst naar de hemel. Ze kijkt 
recht in het panische gezicht van ome Sjaak. 
“De Stevenstoren ja”, bromt ome Sjaak en hij 
houdt een hand voor zijn ogen. “Anny, Trees-
je”, mompelt hij. Dan kijkt hij mijn moeder 
recht in de ogen: “An, er is geen hoop meer…
een voltreffer.”’

Voorjaar 1945. ‘In onze straat rent een troep 
Duitse soldaten wanordelijk richting Markt. Ik 
kijk ze verbaasd en bevreesd na. Mijn moeder 
trekt mij een winkel in. Het is echter niet onze 
winkel. Wij staan in de touwslagerij van de 
dames Ruyters. Deze dames zijn onze buren. 
Onder hun winkel hebben zij een kelder die 
meer weg heeft van een catacombe. Hier waan 
je je diep onder de grond. De gewelven zijn 

Foto 11.Thijs en Anneke Weijers bij het graf 
van hun zusjes Anny en Treesje aan de 
Daalseweg

wel zeker een meter dik. De kelder loopt nog 
onder de Bottelstraat door. Het moet een res-
tant zijn van een klooster uit vroeger eeuwen.’

‘Later op de dag breekt het oorlogsgeweld op-
nieuw los. Wij vluchten de kelder in en luiste-
ren angstig naar suisende kogels die tegen de 
muren van de huizen wegketsen.

Buurvrouw Carolien heeft een jonge Duitse 
soldaat gesproken: “We zijn er nog niet vanaf. 
We moeten vóór de avond valt hier allemaal 
weg, de straat komt in de frontlinie te liggen, 
zei hij.” Het licht doet het niet, de stroom is 
uitgevallen. In ons huis is het al bijna donker. 
In de schemer pakt mijn moeder wat spullen 
in een biezen koffertje. Alleen het hoognodige. 
Ze neemt ook de foto’s van Anny en Treesje 
van de schoorsteen. Verder gaan er nog wat 
herinneringen van mijn zussen de koffer in, 
zoals oorbellen, een haarstrik en een enkel 
speelgoedje waar ze erg aan gehecht waren. 
Het Groot Vertelboek moet ook mee.’

Na de oorlog
‘Thijs Weijers is in zijn hele doen en laten 
gevormd door het geweld waarin hij in ‘44 
terechtkwam en wat daarna de gevolgen wa-
ren’, gaat Leonoor verder. Na de oorlog kreeg 
Thijs dus een nieuw zusje, Anneke. Vervol-
gens kreeg zijn moeder  baarmoederhalskan-
ker op 43 jarige leeftijd en stierf in 1952, toen 
Thijs 16 jaar oud was. Zijn vader, die al aan de 
drank was door alles wat de oorlog gebracht 
had, verbleef na de oorlog in diverse klinie-
ken. Alle traumatische ervaringen brachten 
hem in 1953 tot het beëindigen van zijn leven. 
Leonoor: ‘Dat is ook de reden dat fotootjes 
van mijn moeder en zijn moeder altijd aan de 
muur moesten hangen, boven het bed. Ik heb 
wel eens gevraagd: ‘Waarom hangt je vader 
daar niet?” Maar hij heeft dat van hem zo’n 
laffe streek gevonden. Zijn vader was de enige 
die hij nog had en die zei: “Jongens, ik vind dit 
allemaal te moeilijk, te ingewikkeld.” Zo heeft 
mijn vader dat ervaren. In de steek gelaten.’ 

De oorlog is voorbij. Nijmegen viert feest. In 
de Lange Hezelstraat wordt gedanst, gejuicht, 
gezongen. Op nummer 90A blijven de luiken 
echter hermetisch gesloten. De verliezen zijn 
te groot, het verdriet is immens. ‘Wij laten de 
ramen dicht, hier valt niks te vieren’, zei dan 
de moeder van Thijs, de oma van Leonoor. 

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: familie (Leonoor) Weijers, Stichting Stadsher-
stel Nijmegen, Marcel van Kerkhoven, Ed Nieuwenhuis
Tekening: Ben Luderer

Foto 12. Leonoor Weijers doet haar verhaal op bezoek in Nijmegen
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Kronenburgerpark

Zo zullen de vissen zich voelen nu de vijver in het Kronenburger-
park is schoongemaakt. En dat betekent dat ze zich prettig voelen 
in het schone water. 

De gemeente heeft onlangs een enorme klus geklaard : het schoonma-
ken van de vijver. De vijver was sterk vervuild en dat is slecht voor de 
vogels en de vissen. Op de bodem lagen een dikke laag slib en allerlei 
rommel, zoals flessen, stenen en fietsen. Maar voor de waterkwaliteit 
is dit niet eens zo erg. Het grootste probleem is de algengroei. Enige 
jaren geleden zijn er 190 kratten met quagga-mosselen uitgezet. Deze 
mosselen zijn echte filteraars. De naam van die mossel is weer ontleend 
aan de Quagga-zebra, een inmiddels uitgestorven soort, met ook ver-
vagende strepen. 

‘Als een vis in het water’ Deze mossel zou dus de algengroei aan moeten kunnen, ware het niet 
dat er door de parkbezoekers zoveel gevoerd wordt, dat de mosselen 
de algengroei niet aan kunnen en ook te veel ontlasting produceren. 
De kratten met mosselen zijn nu weer schoon. 
De klemmende oproep aan parkbezoekers is nu: voer de vogels en 
de vissen niet! En ook niet de dieren in de dierenweide. Daar hangen 
bordjes met die opmerking: de dieren worden er ziek van. Dit is echt 
een dringende oproep. Natuurlijk, opa’s en oma’s, ouders met kleine 
kindjes, hoe leuk is het als een geitje, hertje of schaapje een stukje 
brood uit de hand eet door het hek. Maar houd het bij dat kleine stuk-
je.

Het mooie nieuws is, dat onlangs een lammetje is geboren. Alleen het 
kijken daarnaar is al genieten.

Tekst: Joke van Onna     Foto’s: Arthur Nijhof, gemeente Nijmegen

Verliefde fietsenwrakken?

Schoon! Schoon!
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Qader Shafiq

Zweem van deernis 
‘Jullie zijn de toekomst van dit arme land, de 
hoop van een beter leven voor ons alle-
maal…’ Als wij stout waren in de klas, dan 
werden wij op die manier tot bedaren geroep-
en door Jonus Khan. Mijn leraar van het laat-
ste basisschooljaar. De held in ruitjescolbert 
van wie ik leerde dat solidariteit de sleutel 
van het geluk betekende. Hoe belangrijk de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor 
de vitaliteit van de samenleving was. Als ik 
een klasgenoot uit die tijd tegenkom, dan 
herinneren wij hem. Ons moreel kompas. 
Onze Gandhi van wie wij leerden dat strijd 
voor rechtvaardigheid geweldloos moet zijn. 
Het deed mij pijn toen ik hoorde dat mijn 
beste leermeester ontheemd was geraakt en 
elders op een markt groenten verkocht. 

Tot de dag van vandaag is hij voor mij het 
gezicht achter het woord leraar. In Nijme-
gen vond ik hem terug. In gedaante van 
wijlen Wim van den Munkhof, mijn leraar 
Nederlands. En vriendin Sylvia die haar 
goedbetaalde adviseursbaan verruilde met 
de leerbank van de pabo om lerares van de 
kinderen te worden. Aan Jonus Khan dacht 
ik als ik op de Hatertseweg de altijd in het 
zwartgeklede juf Atie zag fietsen. De popu-
laire juf Atie van de Prins Clausschool, aan 
wie misschien velen denken als de discussie 
over de positie van onderwijzers gaat. Of alle 
andere juffen en meesters die met passie 
en liefde onze kinderen onderwijzen. De 
onderwijsstaking van vorig jaar, waarmee 
de onderwijsbonden om meer structurele 
investeringen in het onderwijs vroegen, 
liet het mankement van onze beschaafde 
samenleving zien. Een zweem van deernis 
als je ziet dat er onvoldoende docenten zijn. 
En dat het beoefenen van het vak leraar zo 
veel bureaucratische beperkingen kent. Dat 
de school een veel belangrijkere rol heeft in 
het verbinden van mensen en bevorderen 
van cohesie in de samenleving dan politieke 
kreten en ambtelijke beleidsnotities. 

Ik word blij als ik zie dat er meer jongeren 
voor de lerarenopleiding kiezen. Zij zullen 
met lage salarissen de stille gelukkigen 
worden.   

Een samenleving die het onderwijs niet als 
belangrijkste element van het stevige funda-
ment ziet, wacht een wankelende toekomst.

Qader Shafiq     Foto: Jacqueline van den Boom 

Sinds 1885 ligt aan de Daalseweg een begraafplaats. Al 136 jaar of om precies te zijn 
137. Want het begon eigenlijk allemaal in 1884 met de roep om een nieuwe begraaf-
plaats en sindsdien heeft Daalseweg veel meegemaakt. Ze ligt er nu bij als een waardi-
ge, oude en monumentale begraafplaats die een bezoek zeer de moeite waard maakt. 

Niet alleen nabestaanden die er hun begraven dierbaren gedenken, ook anderen die even in 
deze verstilde omgeving komen ontspannen of genieten van de parkachtige aanblik. Maar zo 
was het in 1885 niet. Voor de aan te leggen begraafplaats had stadsarchitect Jan Jacob Weve 
in 1884 prachtige, veel belovende tekeningen gemaakt. Voorbeelden hieronder. 

De moeite van een publicatie waard

Nijmegen zou een nieuwe en voorbeeldige rooms-katholieke begraafplaats krijgen in de 
allure van de Engelse landschapsstijl. Echter monseigneur Adrianus Godschalk van bisdom 
Den Bosch, die het ontwerp moest beoordelen, besloot anders. In zijn brief op 11 februari 
1885 schreef hij dat ‘Deze teekeningen met hare sierlijke gebouwen en veelvuldige be-
plantingen al te prachtig en te weelderig’ zijn. ‘Eene kerkhof behoort geen lusthof, maar 
eene heilige godsdienst ademende plaats te wezen […] alsmede eene sterile of onvruchtbare 
plaats te zijn.’ Ook geeft hij aan dat ‘de uitvoering […] daarenboven veel te kostbaar geacht 
wordt.’ Bij de opening op 24 juni 1885 bood de begraafplaats een erg magere aanblik.

Dit verhaal en nog vele meer zullen verschijnen in een publicatie over Daalseweg. Een 
verhaal over haar geschiedenis, haar ‘belevenissen’ en vooral over haar vele ‘bewoners’ die 
samen een deel van de Nijmeegse geschiedenis vormen. Voor die publicatie zijn wij nog op 
zoek naar foto’s en tekeningen. Maar óók naar wetenswaardigheden over mensen die er be-
graven zijn. Een belangrijk deel van de publicatie is het funerair gastenboek. Daarin wordt 
op één A4 één persoon kort maar boeiend beschreven inclusief foto’s of illustraties, zoals 
de foto van het graf. Hoe en of die persoon zijn of haar sporen in het leven verdiend heeft, 
doet in feite niet ter zake. Het funerair gastenboek maakt geen onderscheid in arm, rijk, 
belangrijk of gewoon, heel lang geleden of pas kort geleden begraven op Daalseweg. Daar 
begraven zijn is het enige criterium. 

Als geïnteresseerde of als nabestaande van een dierbare op Daalseweg nodigen wij u van 
harte uit voor een bijdrage aan de publicatie in de vorm van een foto of een beschrijving op 
één A4. Hierbij wordt uiteraard een zorgvuldige bronvermelding gegarandeerd. 
Uw bijdrage kunt u mailen naar: stichtinginparadisum@kpnmail.nl of naar Wim Desserjer, 
f2hwpadesserjer081@hetnet.nl. 

Tekst: Wim P.A. Desserjer, Stichting InParadisum     Tekeningen: Jan Jacob Weve

Grafkapel DoodgravershuisToegangspoort

‘DAALSEWEG’
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In de Mariken van februari hebben we 
uitgebreid verslag gedaan van de prachtige 
muurschildering van keizerin Theophanu 
op de Casinomuur aan de Waalkade. Deze 
schildering maakt onderdeel uit van het 
project Waalpaintings. Dit project heeft 
als doel om de Nijmeegse geschiedenis 
zichtbaar te maken op de locatie waar deze 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze 
keer besteden we aandacht aan het Ker-
kegasje waar eind maart Roos en Vincent 
zijn begonnen aan de Waalpainting over 
de Vrede van Nijmegen. Bij de verschijning 
van deze Mariken zijn de werkzaamheden 
zeker afgerond en kunnen de projectlei-
ders/historici Erika Manders en Dennis Jus-
sen van het Radboud Instituut voor Cultuur 
en Geschiedenis weer een stukje toevoegen 
aan wat ooit als een klein idee bij een kopje 
koffie is begonnen.

Voor diegenen die nog niet van Waalpaintings 
hebben gehoord even een korte omschrijving: 
Op basis van de Canon van de Nijmeegse ge-
schiedenis zijn 15 onderwerpen geselecteerd 
om in de straten van Nijmegen af te beelden. 
Regionale kunstenaars vertalen deze histori-

sche gebeurtenissen naar muurschilderingen. 
Een belangrijk aspect van het project Waal-
paintings is dat de geschiedenis van Nijmegen 
voor en door de stad wordt afgebeeld. Daarbij 
vinden Dennis en Erika het belangrijk dat het 
project ook gefinancierd wordt door de part-
ners uit de regio: Mensen die Nijmegen een 
warm hart toedragen. Over het project in zijn 
geheel en de financiering kunt u alles lezen op 
www.waalpaintings.nl. Eén van de eerste gere-
aliseerde kunstwerken is De Bataafse Opstand 
van de Nijmeegse kunstenaar Remco Visser 
en zijn collega Naamloozz. Deze muurschil-
dering is te bewonderen in het steegje naast 
Bistrobar Flores aan het Kelfkensbos. Mari-
ken was toen nog niet op de hoogte van het 
totale plan en dus is er geen artikel aan hen 
gewijd, maar dat is te lezen op www.intonij-
megen.com. Meer weten over Remco Visser? 
Neem dan een kijkje op zijn instagrampagina.

Vredesverdragen
Terug naar de Vrede van Nijmegen. De histo-
rici voorzien de kunstenaars eerst van zoveel 
mogelijk details om de muurschildering 
historisch verantwoord te kunnen afbeelden. 
Hoe zag een zeventiende-eeuwse Nijmege-

naar er bijvoorbeeld uit en de Grote Markt? 
Met wat voor geld werd er gestrooid door 
de Duitse gezant. Als ondergetekende en de 
fotograaf de kunstenaars in actie bewonderen 
op donderdag 1 april geeft Dennis Jussen een 
inkijkje wat er wordt afgebeeld. In 1678-1679 
was Nijmegen heel even het politieke centrum 
van Europa. In de stad werd een serie vredes-
verdragen getekend die een einde maakten 
aan de vele oorlogen die Europa teisterden. 
Een enorme happening voor de gewone 
Nijmegenaar, die zich kon vergapen aan de 
enorme pracht en praal van alle afgezanten en 
hoogwaardigheidsbekleders. De kunstenaars 
hebben de muren van het Kerkegasje toege-
wezen gekregen omdat de linker muur uitkijkt 
op het pand waar de vrede tussen Frankrijk 
en de Republiek op 10 augustus 1678 is 
getekend. De rechter muur verwijst naar de 
richting van de Grote Markt waar alle festivi-
teiten plaats hebben gevonden. Roos neemt 
de linker muur voor haar rekening waarop 
rechts een Franse diplomaat zijn te zien in de 
protserige kledij van de Fransen en de Neder-
landse gezant die een meer calvinistische, dus 
soberder kostuum draagt. Beiden zijn naar 
een voorbeeld van een schildering uit die tijd. 

De Vrede van Nijmegen weer zichtbaar
Muurschildering in het Kerkegasje die verwijst naar de Grote Markt waar alle festiviteiten plaatsvonden



11

In het midden van de muur zien we het vre-
desverdrag. Vincent beeldt achtereenvolgens 
op de rechter muur een koets af met paarden, 
omdat dit toen het vervoer was in die tijd 
en de meeste vertegenwoordigers per koets 
arriveerden op de Grote Markt. Het verhaal 
gaat dat het zo druk was met koetsen dat 
lakeien met elkaar op de vuist gingen, bij het 
gebrek aan verkeersregels toentertijd. Verder 
zien we het Waaggebouw, dat er nog steeds 
staat, en een wijnfontein, die daar voor het 
volk werd neergezet om de vrede te vieren. 
De inwoners van de stad mochten zich gratis 
laven aan de wijnfontein. Bovendien strooide 
een Duitse gezant ook nog met muntstukken. 
Dubbel feest dus. Geheel rechts op de afbeel-
ding is de herdenkingsmunt te zien die toen is 
uitgegeven als herinnering aan de Vrede van 
Nijmegen. Er staan drie vrouwen op afgebeeld 
die voorstellen de Vrijheid (Libertas) in het 
midden, de Vrede (Pax) links en de Voorzich-
tigheid (Prudentia) rechts. 

Opmerkelijke keuze
De Vrede van Nijmegen is een ingewikkeld 
politiek verhaal. De vredesverdragen die in 
1678 en 1679 werden afgesloten zijn tussen 
Frankrijk, Spanje en hun bondgenoten, die el-
kaar tot die tijd het licht in de ogen nauwelijks 
gunden. In 1675 werd Nijmegen als congres-
stad uitgekozen voor de onderhandelingen. 
Een opmerkelijke keuze, want Nijmegen 
had eigenlijk niet de allure voor zo’n groot 
internationaal congres. Maar nadat Keulen 
niet veilig was gebleken en Londen, Breda en 

Kleef waren afgevallen, werd als compromis 
Nijmegen gekozen. De Paus bijvoorbeeld was 
hier niet zo blij mee en had weinig zin om 
zijn nuntius naar kettersgebied te sturen en 
de Staten Generaal wilde niet dat de Roomse 
godsdienst hier werd uitgeoefend. Uiteindelijk 
werd de stad voor de vredesonderhandelin-
gen neutraal verklaard. Voor nog veel meer 
interessante weetjes over de tijd waarin de 
Vrede van Nijmegen werd afgesloten kun je 
van alles lezen op de site van Waalpaintings.

Rosalie
We willen nu de makers Vincent William en 
Rosalie de Graaf uitlichten. Beiden hebben in 
Nijmegen gewoond en gestudeerd. Rosalie 
werkt onder de naam Roosart. Over haar kan 
je veel aan de weet komen op haar site www.
roosartpaintings.com. Geboren in 1999 begon 
ze als veertienjarige met schilderen en vanaf 
die tijd is ze daar nooit meer mee gestopt. Na 
haar middelbare school startte ze de univer-
sitaire studie geneeskunde, maar is hiermee 
gestopt toen ze doorbrak met street art. Want 
als achttienjarige ontmoette ze Vincent en die 
haalde haar over het eens te proberen met de 
spuitbus. Vanaf die tijd was ze verknocht en 
verkocht aan street art. Ze startte haar eigen 
bedrijf en kan daar goed van leven. Haar 
missie is de wereld mooier te maken en dat 
lukt haar heel erg goed. Over de hele wereld 
zijn haar kunstwerken inmiddels te bewonde-
ren, onder andere in Barcelona en op Bali. In 
2019 heeft ze de prestigieuze prijs Best Young 
Entrepreneur gewonnen. Ze is een voorbeeld 

voor andere jonge vrouwen. Ze laat zien dat 
straatkunst en graffiti niet alleen iets is voor 
mannen. Haar eerste tentoonstelling had ze al 
in Nederland in september 2018. In diezelf-
de maand werd ze al genomineerd voor de 
Street Art Awards Benelux 2018 en eindigde 
daarbij bij de top 5 bij de publiekslievelingen. 
Ze heeft al gewerkt met veel grote namen in 
de Street Art wereld zoals de in Azië wereld-
beroemde Kenji Chai en op Bali de bekende 
Rony Indô. Ook heeft ze al twee korte films 
gemaakt. Buiten Street Art kan men bij Rosalie 
terecht voor het ontwerp van tatoeages, kle-
ding design, websites, digitaal design en nog 
veel meer. We zullen nog veel van haar horen 
en zien.

Vincent
Vincent William aan het werk zien is ook een 
feest. De van oorsprong uit Ede afkomstige 
26-jarige Vincent kwam al op vrij jonge leef-
tijd in aanraking met graffiti. Hij heeft binnen 
enkele jaren de stap van muurtjes pakken 
gemaakt naar het inzetten van allerhande 
street art als creatief middel binnen sociale 
projecten en evenementen. Graffiti spuiten 
leer je door het veel te doen. Dan bekwaam 
je jezelf dusdanig dat je uiteindelijk gevraagd 
wordt voor street art. Dat begon bij hem toen 
hij studeerde aan de HAN en een klasgenoot 
hem vroeg of hij niet eens een workshop 
graffiti wilde organiseren. Dat verliep prima en 
was eigenlijk de aanzet tot waar hij uiteindelijk 
is en dat is onder andere opdrachten voor ge-
meenten. Street art is internationaal een trend 
en in Nederland is die mentaliteit upcoming. 
In Eindhoven vinden er al veel street art-pro-
jecten plaats en is er zelfs al een jaarlijks 
evenement aan gekoppeld: Step in the Arena. 
Meer weten over Vincent William? Kijk op zijn 
website www.combolution.com.

Mariken gaat de Waalpaintings de komende 
jaren volgen en roept alle Nijmegenaren op 
dit ook te doen. Lieve inwoners, het is zeer de 
moeite waard, dus als u wat geld kunt missen, 
doneer voor dit prachtige project.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Rosalie de Graaf en Vincent William

Franse gezant Goderoy d’Estrades Nederlandse gezant Hieronymus van Beveringk

Vredesonderhandelaar Grote Markt
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Graffiti boeit mij, maar op een dubbele ma-
nier: enerzijds vind ik het vaak lelijk en niet 
op zijn plek, aan de andere kant vind ik met 
regelmaat prachtige kunststukjes op de meest 
verrassende locaties. Een voorbeeld van het 
spontane en verrassende karakter van graffiti 
was tijdens een stedentrip twee jaar gele-
den naar Berlijn. Dwalend door die indruk-
wekkende stad kwam ik vanuit een drukke 
winkelstraat terecht in een binnenplaats waar 
de graffiti van de muren spat. Het beeld dat 
ik daar tegenkwam, geeft ook meteen mijn 
ambivalentie weer: prachtige schilderingen en 
3D-objecten, met direct daarnaast een zooitje 
tags dat mijn esthetisch gevoel zwaar op de 
proef stelt. 

Maar wie schetst mijn verbazing als op een 
dag Mark (van Wijkring Centrum) mij vertelt 
van een rondwandeling samen met wijkmana-
ger Ewart van der Putten langs allerlei graffiti 
in Centrum Nijmegen. Bij iedere muurschilde-
ring vertelde Ewart iets over de achtergrond 
van het kunstwerk, over de techniek achter 
graffiti of over de betekenis die het uitbeeldt. 
Zo ken ik natuurlijk het levensgrote hert op 
de gevel van hotel Credible aan het begin van 
de Hertogstraat, maar de oorsprong van dat 
idee was mij onduidelijk. Ewart vertelde dat de 
Hertogstraat vroeger Hertsteegpoort heette, 
maar dat een ijdele, Nijmeegs bestuurder 
liever een straatnaam ‘op stand’ wilde hebben. 
Zo werd Hertsteegpoort de Hertogstraat.

Achtergrond van graffiti
Graffiti is ‘uitgevonden’ in de jaren 60 van de 
vorige eeuw door bendeleden uit de Ameri-
kaanse stad Philadelphia die door hun naam 
op de muren te schrijven hun territorium 
afbakenden. Maar het schrijven van namen op 
muren kent eigenlijk een veel oudere geschie-
denis. In het oude Egypte krasten arbeiders 
hun namen op de binnenmuren van piramides 
en andere koninklijke graven. Ook in de Ro-
meinse ruïnestad Pompeï komen we in muren 
gekerfde namen tegen. En Amerikaanse sol-
daten tijdens de Tweede Wereldoorlog deden 
niets liever dan overal Kilroy was here op de 
muren te kalken. Graffiti is dus van alle tijden.

Graffiti als kunstvorm nam een   grote vlucht in 
de jaren 70 van de vorige eeuw, toen mensen 
hun naam, of tags, begonnen te schrijven op 
gebouwen door de hele stad. De kunst was 

snel je naam in een ‘outline’ op een muur te 
spuiten en dan wegwezen. Later werden deze 
outlines kleurrijk ingevuld en ontstonden 
zogenaamde pieces. Vanuit zulke pieces was 
het vervolgens een kleine stap naar Street Art, 
straatkunst. In die zin is het hert aan het begin 
van de Hertogstraat dus geen graffiti, maar 
veel eerder ‘straatkunst’.
Al decennialang is graffiti voor sommige 
kunstenaars een springplank naar internatio-
nale bekendheid. De Amerikaan Jean-Michel 
Basquiat begon in de jaren 70 onder de naam 
SAMO (Same Old Shit) met zijn kenmerken-
de graffiti-stijl voordat hij in de jaren 80 een 
gerespecteerd kunstenaar werd. De Fransman 
Blek le Rat en de Britse kunstenaar Banksy 
hebben inmiddels internationale bekend-
heid verworven, waarbij zij in hun kunst vaak 
politieke of humoristische thema’s aansnijden. 
Werken van deze straatkunstenaars gaan te-
genwoordig voor grof geld over de toonbank. 
Graffiti is big business. 

Stadswandeling met Ewart van der Putten en Mark (van Wijkring Centrum)
 Het Hert Credible (bron: website NYMAtours)

 Berlijn

Kilroy was here

Graffiti in het CentrumGraffiti in het Centrum
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Graffiti in Nijmegen
Nijmegen kent een boeiende en bloeiende 
geschiedenis als het gaat om graffiti. Bekend 
is de afbeelding van de ME’er op een muur 
in de Piersonstraat. Het staat voor de heftige 
rellen die in 1981 hier plaatsvonden. De af-
beelding is inmiddels met een speciale laklaag 
vereeuwigd en wordt sinds enkele maanden 
vergezeld door een gelijksoortig kunstwerk, 
ietwat hoger op de muur. De bewoners van 
deze huizen kunnen er voorlopig zeker van 
zijn dat hún woningen niet gesloopt zullen 
worden.

In januari 2020 zetten de historici Erika Man-
ders en Dennis Jussen, verbonden aan het 
Radboud Institute for Culture and History, het 
project ‘Waalpaintings’ op. Waalpaintings wil 
de rijke, maar vaak onzichtbare stadsgeschie-
denis van Nijmegen weer zichtbaar maken in 
een serie muurschilderingen. Deze muurschil-
deringen en de bijbehorende verhalen worden 
met elkaar verbonden middels een wandel-
route die op deze manier dient als een soort 
prentenboek van de Nijmeegse geschiedenis. 
Voor de selectie van de vijftien verhalen is ge-
bruik gemaakt van de in 2009 samengestelde 
Canon van Nijmegen.

De meest in het oog springende muurschilde-
ringen in Nijmegen zijn ongetwijfeld het reeds 
genoemde hert aan de gevel van hotel Credi-
ble, gerealiseerd door Remco Visser en Naam-
loozz, van het kunstenaarscollectief Verfbaar; 
de gigantische parkiet op de zijgevel van een 
woonblok, hoek Bloemerstraat en Eerste Wal-
straat, door Street Artists Super A en Collin 
van der Sluijs; een serie keukenprinsessen op 
de gevel boven café De Plak, door de Argen-
tijnse schilderes Hyuro; en de muurschilde-
ring ‘Byzantijnse prinses Theophanu’ aan de 
zijgevel van het Holland Casino, gemaakt door 
Gerco Hiddink en Maaike van den Heuvel van 
de Nijmeegse Studio Hartebeest.

Eigenlijk ontstijgen deze muurschilderingen 
bij verre het oorspronkelijke concept van 
graffiti. Het zijn ‘gewone’ schilderijen die op-
vallen door hun enorme proporties. Daardoor 
ontstaat iets vervreemdends dat de kijker 
dwingt na te denken over haar betekenis. De 
muurschildering van Hyuro is dan voor mij de 
meest uitdagende vanwege de opmerkelijke 
traditionele invulling van de rol van de vrouw, 
boven een café dat sinds haar oprichting in 
1975 juist de emancipatiegedachte wil uitstra-
len.

De meest recente in de serie Street Art is 
gemaakt door RoosArt & Combolution, en 
is te zien in het Kerkengastje. Het verbeeldt 
de Vrede van Nijmegen en heet Het Centrum 
van Europa. In 1678-1679 werden een serie 
vredesverdragen gesloten tussen belangrijke 
West-Europese staten en bisdommen. Aan de 
kant van het Stadhuis verbeeldt Roos het ver-
drag dat op 10 augustus 1678 tussen Neder-
land en Frankrijk werd gesloten; aan de zijde 
van de Grote Markt brengt Vincent de haast 
carnavaleske toestanden in de stad in beeld.

Nijmeegse graffiti en Street Art
Nijmegen heeft prachtige Street Art en graffiti 
wandelroutes. Een paar vind je op de website 
van Wij Wandelen. Maar ik raad de lezer aan 
zelf eens op onderzoek uit te gaan en deze 
kunstvormen in Nijmegen te ontdekken.

Tekst en fotografie: Jack Fila

Bronnen:
Ewart van der Putten, Wijkringer Mark, Wikipedia en
Website WaalPaintings

Mark is deelnemer van Wijkring Nijmegen 
Centrum. Een wijkring is een groep men-
sen die elkaar ondersteunen en de wijk 
waarin ze wonen, mooier en leefbaarder 
willen maken. Vaak hebben ze een onder-
steuningsvraag, maar met elkaar kunnen 
ze het prima vinden.

Mark heeft zijn interesse voor kunst in het 
algemeen en graffiti in het bijzonder niet 
van een vreemde. Zijn moeder is kunsthis-
toricus, bedrijft een kunstveiling en advi-
seert diverse musea door heel Nederland. 
Mark hoopt op een snelle versoepeling 
van de corona-maatregelen zodat hij weer 
op museumbezoek kan gaan.

Voor meer informatie over de Wijkring, 
mail naar lbraak@pluryn.nl of maarten.
bevers@bindkracht10.nl. 

Ewart van der Putten is wijkmanager van 
Nijmegen Oost en bedacht voor zijn ver-
jaardag eens een ander rondje te geven 
dan in de kroeg. Zo ontstond het idee 
voor een rondje langs graffiti in Nijmegen 
Centrum. “En ik wil de mensen ook in deze 
coronatijden even naar buiten krijgen, uit 
de eenzaamheid van de eigen huiskamer.” 

Voorlopig is dit Ewarts laatste rondje 
geweest. Hij is verhuisd en de nieuwe 
aanpassingen en verbouwingen aan zijn 
nieuwe woning hebben al zijn aandacht 
en inzet nodig. Voorlopig, hoop ik.

Zie ook 
www.facebook.com/ewart.vanderputten. 

 ME-mannetje en monument

 Vrede van Nijmegen

Vrede van Nijmegen

 De Plak
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Centrum 
Beweegt!

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. 

Vooral bij het tegengaan van overgewicht en de 
daarmee gepaard gaande ziektebeelden als dia-
betes-2 en hart- en vaatziekten wordt de laatste 
jaren steeds meer teruggegrepen op zogenaam-
de ‘gecombineerde leefstijl-interventieprogram-
ma’s’. Deze programma’s zijn bewezen effectief. 
Door stap voor stap kleine veranderingen aan 
te brengen in de leefstijl, worden er meetbare 
én duurzame veranderingen bereikt in gezond-
heid, lichamelijke fitheid, gewicht en kwaliteit 
van leven. Deze interventieprogramma’s worden 
tegenwoordig zelfs onder voorwaarde vergoed 
vanuit het basispakket van de Zorgverzekerings-
wet, buiten het eigen risico om.

Een van de leefstijl interventieprogramma’s heet 
CooL, dat staat voor Coaching op Leefstijl. Het 
speciale aan CooL is dat het zich richt op de to-
tale leefstijl van de deelnemer zelf en zijn of haar 
doelen, en niet uitgaat van strenge diëten. Alles 
draait om de eigen motivatie van de deelnemer, 
wat hij of zij zélf wil. Vanuit die motivatie wordt 
een actieve bijdrage verwacht en de deelnemer 
gaat aan de slag met opdrachten en interactieve 
groepsworkshops. Hierin vindt de deelnemer 
steun en inspiratie. 

Persoonlijk welbevinden
CooL gaat uit van een wisselwerking tussen 
mentale en lichamelijke gezondheid. Het één kan 
niet zonder het andere en vanuit beide gebieden 
wordt de positieve gezondheid benaderd: het 
gaat niet zozeer om de ziekte of aandoening 
maar om het welbevinden van de deelnemer. 
Binnen beide gebieden richt zich het programma 
op voeding, beweging, ontspanning en slapen. 
Er is ruime aandacht voor de patronen die dat 
gedrag in stand houden en binnen welke context 
dat gedrag zich afspeelt. Vanuit die kennis wordt 
geprobeerd het ongezonde gedrag te verande-
ren.

Het CooL-interventieprogramma
Het CooL-interventieprogramma is bedoeld voor 
volwassenen met obesitas (BMI > 30) óf overge-
wicht (BMI > 25) met daarbij een verhoogd risico 
op diabetes type 2 of cardiovasculaire aandoe-
ningen. Om voor dit programma in aanmerking 
te komen moet een deelnemer ook voldoende 
gemotiveerd zijn om het gehele programma te 
doorlopen.
Het programma duurt in totaal twee jaar en valt 
uiteen in een basisprogramma van acht maan-
den en een zogenaamd onderhoudsprogramma 
van 16 maanden. Het basisprogramma is inten-
sief en kent veel contactmomenten. Het behelst 
een intake, acht groepssessies, twee individuele 
sessies en een‘outtake. Het onderhoudspro-
gramma kent dezelfde opbouw, maar er zit meer 
tijd tussen de contactmomenten.

Dit najaar, september 2021 gaat het CooL-inter-

ventieprogramma van start in het centrum/bene-
denstad. Het wordt uitgevoerd door Joni Geurts 
en Jolien Slegers van ProFitt, een organisatie 
gespecialiseerd in diëtetiek en lifestyle coaching. 
Samen met iedere deelnemer gaan zij persoon-
lijke doelen opstellen en de weg uitstippelen 
om een duurzame verandering realiseren. Het 
uiteindelijke doel: gewichtsverlies, het verbeteren 
van de lichamelijke fitheid, het realiseren van 
gezondheidswinst en het verbeteren van de kwa-
liteit van leven. Maar de regie van het program-
ma ligt bij de deelnemer. Alles draait om zijn of 
haar motivatie. 

Uitvoering
Bij uitvoering van het CooL-interventiepro-
gramma is een centrale rol weggelegd voor de 
huisarts. Hij is degene die zijn patiënt adviseert 
en doorverwijst naar de CooL- leefstijlcoach, 
wanneer is gebleken dat de patiënt aan de voor-
waarden voldoet. 
De leefstijlcoach blijft gedurende het hele 
CooL-programma in nauw contact staan met 
de huisarts, praktijkondersteuner en/of wijk-
verpleegkundige. Maar hij kent ook andere 
zorgprofessionals zoals buurtsportcoaches en 
professionals op het gebied van welzijn. En hij 
heeft kennis van de sociale kaart zodat hij als 
spin-in-het web kan fungeren en kan doorver-
wijzen waar nodig. Maar wat CooL zo cool maakt 
is dat de deelnemer centraal staat en niet zijn 
ziektebeeld.

Tekst en fotografie: Jack Fila
Bronnen: ProFitt - Diëtetiek & Lifestyle Coaching,
Jolien Slegers, Joni Geurts en Website ‘Loket gezond 
leven’

CooL!!!
EEN LEEFSTIJL-INTERVENTIEPROGRAMMA

Joni Geurts en Jolien Slegers van Profitt
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Nijmegen herbergt veel kunstenaars en één 
van hen willen we in de Mariken van dit sei-
zoen belichten, namelijk Jos van Riswick. Vele 
inwoners van de binnenstad, maar ook vele 
passanten hebben in het verleden wel eens 
voor de etalages staan kijken van zijn ateliers 
uit het verleden. In het voormalige pand van 
meubelzaak Van der Heijden op de hoek van 
de Bottelstraat en de Lange Hezelstraat heeft 
zelfs heel lang een filmpje gedraaid hoe Jos 
een portret maakte en dan versneld opgeno-
men. Ook op de Houtstraat en Tooropstraat 
kon je lang zijn schilderijen bewonderen. Jos 
heeft zich nu gevestigd aan de Hessenberg 
nummer 1 op de hoek van de Pijkestraat 
in het voormalige pandjeshuis, waar meer 
bekende Nijmeegse kunstenaars als Klaus van 
der Locht ooit hun ateliers hadden.

Late roeping
De passie voor het schilderen kwam bij Jos 
van Riswick pas vrij laat tot uiting. Hij studeer-
de af als natuurkundige en werkte een aantal 
jaren als onderzoeker op de universiteit. Ook 
is hij promovendus elektrotechniek geweest 
aan de TU in Eindhoven en heeft hij een 
voorbereidend jaar Kunstacademie gevolgd 
bij Artez in Arnhem. De wetenschap bleek niet 
zijn eigenlijke roeping te zijn. Hij besloot de 
wetenschap te verruilen voor de kunsten. Dat 
bleek een goede keuze. De in 1973 geboren 
Noord-Limburger Van Riswick kan vanaf 2005 
leven van de kunsten. Sindsdien heeft hij tal-
loze exposities gehad in galeries en beurzen 

in binnen- en buitenland. Op zijn site staat 
een uitgebreide opsomming. De laatste jaren 
concentreert hij zich alleen op een expositie 
in het Persinger kerkje, omdat het lastig is een 
expositie met volledig nieuw werk in korte tijd 
bij elkaar te schilderen. Vaak is het gemaakte 
werk óf in opdracht óf al weer verkocht. Jos 
verkoopt veel van zijn werken via zijn site en 
dan ook nog eens de helft aan het buitenland, 
voornamelijk in Engeland en Amerika.

Sterren
Misschien dat fervente volgers van het pro-
gramma Sterren op het doek hem kennen, 
toen hij een van de drie schilders was die 
Simone Kleinsma mochten vereeuwigen. Jos’ 
creatie is toen niet door haar meegenomen, 
maar wel geveild. Dat is vaak ook de proble-
matiek van het portretschilderen. De maker 
die de persoon schildert bepaalt wat er op 
het doek komt, maar diegene die de opdracht 
heeft gegeven tot het maken van een portret 
bepaalt wat hij of zij mooi vindt. Het midden 
hierin vinden is lastig. Jos laat ons ook weten 
dat het veel fijner is om te schilderen als de 
geportretteerde ook daadwerkelijk poseert. Je 
kan dan de details veel beter vastleggen, maar 
meestal moet de uitwerking verder vanaf een 
foto. Het daadwerkelijk poseren duurt vaak 
maar heel kort, ook bij Sterren op het doek. 

Talent
Er ligt een groot verschil tussen esthetisch 
en technisch schilderen. Het voordeel van 

JOS VAN RISWICKJOS VAN RISWICK

PASSIE VOOR SCHILDERENPASSIE VOOR SCHILDEREN

zijn natuurkunde achtergrond is wel dat je 
het inzicht bezit om bepaalde zaken uit te 
zoeken voor je aan een werk begint, zeker bij 
de stillevens. Bij dat laatste heeft Jos toch wel 
een uitzonderlijk talent aan de dag gelegd, al 
vindt hij zelf dat je in principe veel kan leren 
als je maar doorzet. Mariken vindt hem echter 
talentvol en wijst de lezer op zijn website waar 
je veel van zijn oeuvre op je gemak kunt bekij-
ken: www.josvanriswick.com. Onder dezelfde 
naam kan je heel veel informatie vinden op 
zijn Facebookpagina. 
Op onze vraag, waar hij zijn inspiratie vandaan 
haalt, zegt hij bescheiden dat hij geconcen-
treerd kan werken, maar dat hij verder weinig 
naar televisie kijkt en af en toe een workshop 
heeft gevolgd. Soms kijkt hij naar de Floren-
ce Academy of Art die negentiende-eeuwse 
kunst nabootst, maar toch het meest ver-
trouwt op zijn eigen gave. 
Meer weten? Ga vooral kijken op zijn internet-
site: www.josvanriswick.nl. 
Mariken wenst Jos veel succes.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Citroenen Atelier Portretten

Jos van Riswick
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In de jaren 50 stond er bij de ingang van 
parken vaak een bordje met de tekst: Laat niet 
als dank voor het aangenaam verpozen, de 
eigenaar van het bos de schillen en de dozen. 
Een bewijs dat ook in vroeger tijden mensen 
geneigd waren hun troep te laten slingeren. 
Alleen is de afvalberg in deze wegwerpmaat-
schappij vele malen groter geworden en de 
bewustwording hetzelfde gebleven bij een 
deel van de bewoners of helemaal niet meer 
aanwezig.

Afval op de verkeerde plek 
en te vroeg buiten
Graag willen we in deze Mariken aandacht 
vragen voor het groeiende afvalprobleem in 
ons stadsdeel. En ook de medewerkers van 
Dar, zoals wijkveger Remco Duran, hartelijk 
bedanken dat zij steeds maar weer, dag in 
dag uit ervoor zorgen dat alles opgeruimd 
wordt. Als alle bewoners hen een handje 
helpen en bewoners, die de hand lichten aan 
de mogelijkheden om je afval in te dienen, er 
op aanspreken, dan komen we samen tot een 
frisse en schone stad. 

Sinds vorig jaar heeft de gemeente onder-
grondse restafvalcontainers geplaatst in het 

centrum en de Benedenstad. Op sommige 
plekken gaat de inzameling goed, maar op 
andere plekken gaat het helaas nog vaak 
fout. Rondom de containerplekken waar het 
fout gaat wordt regelmatig afval neergezet in 
allerhande zakken, die in de container horen. 
Soms is de container vol. Dan kun je het num-
mer bellen om dit te melden, maar meestal is 

het een kwestie van laksheid of het niet bereid 
zijn die 1,09 euro te betalen. Na ruim een jaar 
moet het toch duidelijk zijn dat plastic+ (in 
de oranje betaalde zakken) op dinsdag wordt 
opgehaald. Helaas hangen mensen de dag 
ná de ophaaldag al weer plastic+zakken aan 
de container of gooien deze ernaast. Gevol-
gen: opengescheurde zakken door vogels, 

LAAT NIET ALS DANK…
al je afval slingeren voor Dar en buurtgenoten

Wat iemand kennelijk niet meer nodig had...

Naast de ondergrondse container gedropte afvalzakken
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ratten en katten, over straat waaiend afval 
en stank. Het laat zich raden wat er gebeurt 
als het weer warmer wordt en de terrasjes 
open mogen. Reden te meer dat gemeente 
en Dar samen in april aan de slag gingen met 
acties in onze binnenstad, bijvoorbeeld met 
extra communicatie en gedragsinterventies 
op verschillende plekken waar ondergrondse 
restafvalcontainers staan. Ze vragen alle be-
woners om hen te helpen en samen voor een 
schone en frisse stad te zorgen. Zet bijvoor-
beeld jouw plastic+ op de ophaaldag voor 
07.30 uur buiten en knoop de zak goed dicht. 
Kleine moeite, groot effect. 

Niet vanzelfsprekend
Voor ondernemers en terrasbezoekers is de 
aanblik van een afvalhoop niet erg aange-
naam. Mensen die vlak bij de containers 
wonen ergeren zich groen en geel. Buurtbe-
woners van de Ganzenheuvel bijvoorbeeld 
hebben zelf een pamflet op de container 
gehangen met de oproep: Lieve buurtjes… en 
vervolgens de spelregels… Het lijkt allemaal 
zo vanzelfsprekend dat de stad er opgeruimd 
uitziet. Het valt vooral op als het een zooitje 

is. Dankzij de mensen van Dar is het geen 
troep en zonder het altijd te beseffen doet 
dat iedereen goed. Het centrum herbergt 
veel studenten, voor wie nu nog vaak maar 
één pasje aanwezig is per huis. Ook voor hen 
geldt: regel het met je huurbaas dat die de 
rekening betaalt voor het afval en dat per 
kamer doorrekent. 

Samen voor een frisse 
en schone binnenstad
In dit artikel willen wij samen met Dar en 
gemeente graag iedereen enthousiast maken 
voor een frisse en schone buurt. Wat we zelf 
kunnen doen is het afval op de juiste manier 
(gescheiden) aanbieden. De afvalkalender 
en de  afvalwijzer helpt ons hierbij. Dar heeft 
een app waarop deze informatie te vinden 
is. Nijmegen behoort bij de gemeenten waar 
bewoners het minst betalen voor hun afval. In 
de regio’s rondom de Randstad zijn de kosten 
vaak het tienvoudige. Laten we dit zo houden, 
want straks moeten de goedwillende bewo-
ners onder het nonchalante gedrag van de 
minderheid lijden en meer gaan betalen. Als 
Dar minder vaak afval hoeft op te halen en op 
te ruimen, scheelt dit dus in de portemonnee.

Handige Dar-app
Op de website van Dar kan je veel informa-
tie vinden over het scheiden van afval, wat 
wel en wat niet bij je plastic+ mag en wat er 
gebeurt met je gft-afval. Van dat laatste wordt 
bijvoorbeeld compost gemaakt en groengas, 
waar veel bussen in de regio op rijden. Kijk op 
de Dar-app bij de afvalwegwijzer of op www.
dar.nl/afvalwijzer. Je kunt ook instellen dat je 

een melding krijgt wanneer Dar jouw afval op-
haalt. Ben je al enthousiast? Veel mensen zijn  
vrijwilliger van zwerfafvalaanpak Wijkhelden 
geworden. Dan kun je van Dar knijpers lenen 
en zakken krijgen om zelf aan de slag te gaan 
om je straat/leefomgeving schoon te houden. 

Van oud plastic naar nieuw plastic
Tot slot: vanaf juli 2021 wordt statiegeld ge-
heven op kleine plastic flesjes. Per flesje wordt 
dit 15 cent. Weer een manier om de berg 
plastic afval her te gebruiken. In Nederland 
gooien we elk jaar 1,3 miljard kilo huishoude-
lijk plastic afval weg. Een groot deel daarvan 
belandt regelrecht in de natuur. Dat is ver-
vuilend en zonde, want elk stukje plastic kan 
in principe opnieuw worden gebruikt. Plastic 
heeft een vrij negatief imago, maar is onver-
woestbaar en uitermate goed te recyclen, keer 
op keer. Er worden tegenwoordig zelfs tiny 
houses van gemaakt, meubels  en heel veel 
spullen. Wist je dat ook de plastic+zakken 
die jij gebruikt voor plastic+ van opgehaalde 
plastic verpakkingen gemaakt zijn?

Update ervaringen en resultaten acties
Mariken geeft in het nummer na de zomer-
vakantie een update  van de ervaringen  en 
resultaten van de extra acties van de gemeen-
te en Dar. We hopen dat deze positief zijn. Sa-
men kunnen we het. Samen gaan we er voor 
zorgen dat het prettig wonen en verblijven is 
in onze mooie binnenstad. Jij doet toch ook 
mee? Dankjewel! 

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann

Remco Duran van Dar en Anneke Arzbach van MarikenOvergelopen prullenbak

Oud papier en karton
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Ditjes en datjes

Leestafel in Museum Het Valkhof

Kronenburgergas

Festivals 
Goed nieuws en slecht nieuws voor feestend 
Nijmegen. Ook dit jaar is er geen Vierdaagse 
en gaan de Vierdaagsefeesten niet door. Maar 
er gloort hoop tegen augustus. Als alles naar 
wens verloopt met de coronacijfers kan er 18 
september weer genoten worden van een Fes-
tival in het Valkhofpark. De tweede editie van 
het festival staat volledig in het teken van de 
grootste en beste tributebands uit Nederland 
en daarbuiten. Na een jaar afwezigheid kan 
Nijmegen weer dansend, rockend en feestend 
de zomer uitluiden dankzij goed nieuws rond-
om het garantiefonds voor de evenementen-
sector. Het Iconic Festival, dat eerst in mei zou 
plaatsvinden, is dus voor de nog grotere ze-
kerheid verplaatst naar 18 september. Mariken 
wenst de beide organisatoren Tinus Weijkamp 
(eigenaar Mout Bierfestival en de Achtertuin 
Nijmegen) en Willem van den Berg (program-
meur Van Ouds Vierdaagseplein) veel succes. 
Met dit festival vieren zij tevens hun 25-jarige 
vriendschap. Zorg dat je er bij bent. 
Rammstein heeft het concert van 3 augustus 
inmiddels wel voor de derde keer verplaatst 
naar 2022 in juli. Wat in het vat zit verzuurt 
niet, zullen we maar zeggen.

Valkhof
Museum het Valkhof heeft groen licht gekre-
gen om te verbouwen. De gemeente koopt 
het pand en dus is er ook meer perspectief 
voor bestaanszekerheid, maar de leiding zal 
haar best moeten doen om het bezoekers-
aantal de komende jaren op te krikken. Met 
alleen de Romeinse schatten kom je er niet. 
Meer ruimte dus voor lokale kunstenaars en 
aantrekkelijke exposities, die landelijk de aan-
dacht op het Valkhof moeten vestigen.

Veur-Lent
De bebouwing van het stadseiland Veur-
Lent met 350 tot 500 woningen roept veel 
weerstand op bij allerlei bewonersgroepen 
in Nijmegen. Volop wordt er nu gekeken 
hoe de invulling van het eiland gestalte gaat 
krijgen. Onder alle Nijmegenaren is er zelfs 
een enquête gehouden, waaruit bleek dat het 
groene karakter en de gebruiksmogelijkheden 
van het eiland bijzonder werden gewaardeerd. 
Een meerderheid van de respondenten wil 
dat het accent van de bebouwing in de Hoge 
Bongerd komt. Er is wel brede steun voor toe-
voeging van bijzondere bebouwing of een bij-
zondere functie op het eiland. Helemaal geen 

bebouwing en het eiland te laten fungeren als 
een soort groene long als buffer tussen Cen-
trum/Benedenstad en Nijmegen-Noord is nog 
geen optie, tenzij je aan groen ook een prijs-
kaartje hangt. Bij voortschrijdend inzicht kan 
er bij politieke partijen wellicht een andere 
mening uitkomen, zoals ooit bij de dijkterug-
legging. Het belooft een spannende discussie, 
net als ooit bij de allereerste plannen voor de 
realisatie van Veur-Lent.

Terrassen
De gemeente Nijmegen heeft besloten dat 
de horecaondernemers de verruiming van 
hun terrassen mogen behouden zonder dat 
zij hiervoor opnieuw toestemming moe-
ten vragen. De landelijke overheid heeft de 
avondklok opgeheven. De terrassen zijn open 
van 12 tot 18 uur. De horeca snakt naar een 
ruimere opening, de mensen ook.

Hilde
Een mooie traditie in de Benedenstad, waar 
ik woon, is dat als een buurtgenoot komt te 
overlijden er geld wordt ingezameld voor 
bloemen. Zo hebben we eind februari Hilde 
van de Wal uitgeleide gedaan. Nog éénmaal 
maakte Hilde een rondgang door dit voor 
haar zo geliefde stadsdeel. In de Klooster-
straat, Observantenstraat, Kabelgas en Pa-
pengas stonden veel buurtgenoten langs de 
route. Bij het wijkcentrum ’t  Oude Weeshuis, 
waar Hilde vrijwilligerswerk heeft gedaan, 
stopte de auto even. Hilde was een icoon in 
de Benedenstad en bekend van de snackbar 
Adje Patatje in de Hezelstraat en later ook met 
de friteskraam op de Grote Markt. 

Station
De omgeving van het station en het station 
zelf worden enorm vernieuwd. Er zijn heel 
grote plannen die ons stadsdeel aan die zijde 
een upgrade gaan geven. De allure van het 
oude station zal bewaard blijven, want het 



Voorjaarsschoonmaak
De zomertijd is begonnen en het blijft weer 
langer licht. Het duo Rutte en De Jong 
heeft de avondklok opgeheven. Winkelen 
kan weer zonder afspraak. De terrasjes 
zijn beperkt open. De lente kriebelt in onze 
aderen. De natuur om ons heen komt 
langzaam tot bloei. Vogels maken zich op 
om elkaar het hof te maken en het broed-
seizoen gaat beginnen. Ook al staan er 
honderd Ruttes gesteund door het RIVM 
te prediken dat we nu toch echt nog even 
moeten doorzetten, want het virus is nu 
aan zijn derde opmars begonnen, de lente-
kriebels laten zich niet opsluiten. Er is dus 
maar één remedie: ga aan de schoonmaak 
en dan maar hopen dat de zaak open 
wordt gegooid na de meivakantie. Samen 
met de jonge vogels kunnen we dan uit-
vliegen. Het idee van grote schoonmaak 
komt doordat ik meerdere malen oproepjes 
in De Gelderlander tegenkwam of iemand 
nog een oude videorecorder heeft of dat 
iemand er zelf één aanbood. Ook bij mij 
thuis staan nog tientallen videobanden uit 
een nog niet zo ver verleden. We hadden 
er ook nog een filmcamera bij, zo’n enorm 
bakbeest waar we vakanties op hebben 
vastgelegd, maar ook programma’s mee 
hebben opgenomen. In het begin nummer-
de je al die bandjes zorgvuldig met de bij-
geleverde plaklettertjes, die na al die jaren 
zijn losgelaten. Naarmate de tijd vorderde 
werden de banden slordiger omschreven 
in onleesbare runen en soms staat er 
helemaal niets op. Laat ik hier eens mee 
beginnen om te kijken wat er op staat en 
dan of weggooien of overzetten. Gelukkig 
nog in het bezit van een werkende video-
recorder pak ik een band met onbekende 
inhoud. Aanrader voor iedereen. Alles is 
aangenaam verfrissend wat je bekijkt. Of 
het nu genoten vakanties zijn of in der 
haast opgenomen journaals, terwijl dat een 
film moest zijn. Na drie uur kijken met rode 
konen besluit ik ermee te stoppen, want na 

het zien van het oude nieuws, waarvan in-
middels de uitslagen en de afloop bekend 
zijn, bekruipt mij het gevoel: waar maakten 
we ons toen druk om? Zou dit over twintig 
jaar ook zo zijn als ik nu een journaal ga 
opslaan over de coronacrisis?
Dramatiek over afgelopen oorlogen in de 
wereld, hongersnoden, milieurampen, 
sportieve wereldrecords. Vergane glorie 
van inmiddels gestorven dictators, songfes-
tivalhelden uit de jaren 80, oud geworden 
presentatoren. Je relativeringsvermogen 
wordt er door geactiveerd. Dat zal wat 
worden als ik de fotoalbums en de boe-
kenkast weer eens ga afstoffen. Je bent zo 
aangeland in de meivakantie. Maar nee, 
ik ga eerst verder met de video’s en ja, 
misschien ga ik een programma opslaan 
ergens, waarin het gaat over de vunzige 
achterbuurten van Facebook, Twitter en 
WhatsApp. Als je een rondwandelingetje 
maakt op het internet zie je dat er veel 
achterhaald is uit het verleden, maar niets 
geleerd. We hebben weliswaar niet meer 
te maken met alle dwaasheden van de vo-
rige eeuw, maar wel met de hedendaagse 
varianten, kijkend naar bijvoorbeeld de 
samenzweringstheorieën. De waarheid 
wordt verkracht, mensen omarmen allerlei 
verzinsels, heel veel hangt aan elkaar van 
mythes en magisch denken.

Terug naar de voorjaarsschoonmaak dus. 
Weggooien kan ook en alleen de mooie 
herinneringen bewaren. Ruim je huis en je 
hoofd op. Kijk niet teveel naar al die rom-
mel op het internet en ook niet naar al die 
doemdenkende belangrijke personen van 
dit moment. Over twintig jaar denk je: heb-
ben we ons toen daar druk om gemaakt? 
Geniet van de zon en het voorjaar. Laat 
een lentefris briesje door je huis waaien en 
geniet van het buiten zijn. Dat kost niets. 
De zon en de frisse lucht zijn gratis en dat 
kan niemand ons afpakken.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto: Gerie Sandmann
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FietsstuurKerkegasje

is van belang dat de naoorlogse structuur 
zichtbaar blijft. De hal van het station zal aan 
de voorkant uitgebreid worden met een soort 
gigantische glazen serre die opgaat in een 
groene omgeving. De hele operatie zal tot ver 
in de jaren 30 van deze eeuw doorgaan, waar-
van het eerste deel voornamelijk opgeslokt 
wordt door de aanleg van de infrastructuur 
van een 5e en 6e spoor met een nieuw perron. 
Om Nijmegen op een informele manier op de 
hoogte te houden van wat er gebeurt in het 
stationsgebied worden er Spoorcafé’s georga-
niseerd. De eerste heeft digitaal plaatsgevon-
den op 23 maart en kan teruggekeken worden 
op www.nijmegen.nl/stationsgebied. In de 
toekomst zullen er ook aparte bewoners- en 
participatieavonden komen. Als u nu al vragen 
heeft kunt u die stellen aan Marian Eikholt via 
stationsgebied@nijmegen.nl.

Gas
In de Brug heeft onlangs een artikel gestaan 
over het woord gas in straatnamen in het 
centrum. We kennen er allemaal wel een paar, 
zoals de Papengas, Kabelgas of het Kerke-
gasje. Het is een unieke naam in Nederland. 
Alleen in Nijmegen en op sommige plekken 
in Limburg komt deze naam, die afkomstig 
is van het Hoogduitse woord Gasse, voor. 
Waarschijnlijk hebben we dit in de Middel-
eeuwen overgenomen van onze oosterburen 
en behoort het nu tot ons Nimweegs dialect. 
Een gas werd gezien als een onreine smalle 
doorgang naar achterliggende woningen 
van armere mensen. Gelukkig hebben ze dit 
imago nu niet meer. Bovendien gaat Mari-
ken de opknap van alle nu nog onooglijke 
gasjes op de voet volgen, te beginnen met 
het Kerkegasje. Als je meer wilt weten over 
de verdwenen gasjes of de herkomst van 
straatnamen in Nijmegen, kun je dat vinden 
op de website van Rob Essers. Als je ook een 
leuk Nijmeegs mysterie weet, dan kun je mai-
len naar nijmegen@indebuurt.nl en wie weet 
zoekt de redactie van In de buurt Nijmegen 
het voor je uit.

Tekst: Anneke Arzbach     Foto’s: Gerie Sandmann
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De komst van de trolleybus
Ook de Nijmeegse tramlijnen en -voertuigen 
hadden geleden onder de oorlog. Daarnaast 
was het materieel net zo oud als het net. De 
eerste trams waren in 1910 gefabriceerd. 
Moest men het bestaande net vernieuwen of 
overstappen op andere vervoermiddelen?

Nijmegen had drie elektrische tramlijnen. De 
oudste was lijn 1 van St. Anna via het station 
en Hezel- en Burchtstraten naar Hengstdal. 
Deze lijn dateerde uit 1911. De bekendste was 
lijn 2 uit 1912 van Hunnerpark via Beek naar 
Berg en Dal, het bergspoor. De jongste was lijn 
3 van de Korenbeurs (nu Joris Ivensplein) naar 
Hees, geopend in 1922. De lijnen bedienden 
de wijken die er lagen toen ze werden aange-
legd. Nieuwere wijken hadden geen openbaar 
vervoer. Ook dat was een punt ter overweg-
ing. Het duurde zeven jaar voordat het nieu-
we systeem werd ingevoerd. Tot die tijd werd 
er uitgebreid over gesproken. Ook de kranten 
mengden zich hierin. Op deze pagina’s staan 
delen van de vele artikelen die dagblad De 
Gelderlander aan deze zaak wijdde. Op zater-
dag 13 november 1948 kopte de krant:

Omwenteling in 
Stadsvervoer

Nieuw plan, waarbij de buiten-
wijken uit isolement worden verlost

Geen wandelende conducteurs meer, 
uitsluitend zittende in een cassa

Het vervoersprobleem in onze stad heeft de laat-
ste tijd de gemoederen in opschudding en de 
pennen in beweging gebracht. En blijkbaar niet 
zonder reden, want met de dag neemt het aantal 
ingezonden stukken toe, waarin op een spoedige 
oplossing in zijn geheel en in het bijzonder op 
een zo spoedig mogelijke verbinding met de van 
de stad nagenoeg afgesloten buitenwijken wordt 
aangedrongen. Welke deze verbinding in de toe-
komst ook moge zijn, laat de Nijmegenaren bli-
jkbaar meer onverschillig dan hun verlangen om 
met maximum-snelheid, hetzij door tram, trol-
leybus of autobus uit de impasse te geraken. (...)

De rest van het artikel was een verslag van een 
bijeenkomst op vrijdag 12 november. Deze 
was georganiseerd door ambtenarenbond 
ABVA. Daar kwamen vragen aan de orde als: 
Moet de tram gehandhaafd worden? Moet 

er een tramlijn naar het Goffertpark komen? 
Moeten de trams vervangen worden door 
PCC-cars? (PCC was een in Amerika ontwik-
keld trammodel. Van 1949 tot 1993 verzorgde 
dit model het passagiersvervoer in Den Haag 
- red.) Moeten er in Nijmegen trolleybussen 
komen? Hoe moeten de lijnen lopen?
Er werd ook gekeken naar ervaringen elders. 
Begin 1949 was er een bezoek aan trolleyst-
eden in Engeland. Ook ging men naar Gron-
ingen, waar al sinds 1927 trolleybussen reden. 
De Nijmeegse gemeenteraad sprak diverse 
keren over het stadsvervoer.

Arnhem was de tweede Nederlandse stad met 
trolleybussen. De Gelderlander bericht op din-
sdag 1 maart 1949:

Arnhem krijgt deze 
zomer Trolley-bus

 Tijdens de gisteren gehouden raadsvergader-
ing van de gemeente Arnhem, deelde wethouder 
Bronkhorst mede, dat nog deze zomer de eerste 
officiële rit met de nieuwe trolleybus gemaakt zal 
worden.

 Deze trolley komt te rijden op lijn 1, de verbinding 
van Arnhem met Velp en Oosterbeek. Met de aanleg 
van het net is men zowel in de stad zelf als op het 
traject naar Velp al ver gevorderd.
 Op de buitenlijnen zullen tien dieselbussen komen 
te rijden, elk van ƒ 45.000, welke bussen arbeiders 
van de Geitenkamp naar de industrie-terreinen zul-
len vervoeren.
 De raadsleden zullen de eerste officiële rit met de 
nieuwe Trolleybus meemaken.

In Nijmegen was nog steeds geen besluit 
genomen. Op vrijdag 27 januari 1950 publi-
ceerde De Gelderlander een uitgebreid artikel 
over het Nijmeegse stadsvervoer. Het besloeg 
anderhalve pagina (vergelijkbaar met drie pa-
gina’s in de kranten van vandaag).

EEN PLAN VOOR ONS 
STADSVERKEER

Ons Nijmegen mag geen Naarmegen 
blijven wat vervoersvraagstuk betreft

Eindelijk zal er een oplossing moeten komen

Bevolking al te lang dupe van 
beslissing, die zich laat wachten

NA DE OORLOG waren er in Nederland 4 klei-
nere steden, die met een ,,vervoersprobleem” te 
kampen zouden krijgen, t.w. Haarlem, Groningen, 
Arnhem en Nijmegen. De reden hiervan was, dat 
alle vier deze steden een min of meer verouderd 
en klein trambedrijf bezaten, zodat de vraag, in 
hoeverre deze trambedrijven gehandhaafd en ge-
moderniseerd of opgeheven dienden te worden, 
zich in hoge mate naar voren drong. De gang van 
zaken te Haarlem kan hier gevoeglijk geheel ach-
terwege blijven, omdat aldaar diverse factoren in 
het spel waren, die vanuit het oogpunt van de ver-
voersondernemer bezien, sterk voor een algeheel 
busbedrijf pleitten. Te Groningen verkoos men de 
voor die stad zeer juiste weg, van opheffing van het 
trambedrijf en vervanging door een trolleybusnet, 
welk net zeer binnenkort volledig in exploitatie zal 
zijn.

In Arnhem was het veel moeilijker een gelukkige 
oplossing te vinden, omdat die stad weliswaar 
practisch al haar materiaal verloren was, waar-
onder het allernieuwste, maar toch nog wel een 
uitgebreid railcomplex bezat, waarvan misschien 
nog belangrijke gedeelten bruikbaar zouden 
zijn, terwijl de lijn van Velp naar Oosterbeek een 
grensgeval tussen tram en trolleybus was. Uitein-
delijke verkoos men een trolleybusnet, dat, eve-
nals te Groningen met benzinebussen aangevuld 
zou worden. Het trolleybusnet is inmiddels reeds 
gedeeltelijk in gebruik genomen, terwijl het nog 
te bouwen gedeelte binnen afzienbare tijd in ex-
ploitatie zal komen.

In deze drie plaatsen, die alle pas in het voorjaar 
van 1945 bevrijd werden, is het vervoersprobleem 
dus op dit moment (aanvang 1950) min of meer 
geheel opgelost, terwijl er bepaaldelijk van een 
,,p r o b l e e m” geen sprake meer kan zijn, omdat 
men zeer positief de richtlijnen voor de toekomst 
vastgesteld heeft.

,,De geheel verbouwde tram, waarover met lof 
in bijgaand artikel wordt gesproken, Naar wij 
vernamen zou het Nijmeegse trambedrijf in 
staat zijn nog een dertiental van deze wagens 
op de lijn te zetten.” 25 maart 1949

VERGETEN VERLEDEN
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IN NIJMEGEN, dat reeds in het najaar van 1944 
bevrijd werd, blijkt evenwel nog immer een ,,prob-
leem” te bestaan dat nog steeds zijn oplossing niet 
nabij is. Weliswaar is één van de voorname oorzak-
en van vertraging van de oplossing het zogenaamde 
,,liquidatie-besluit”, maar dat moeten wij toch niet 
al te zwaar laten wegen, omdat de drie zoëven gen-
oemde steden ook een soortgelijk besluit kenden, zij 
het dan ook in andere vorm. Er moeten dus in Ni-
jmegen nog andere gewichtige factoren in het spel 
geweest zijn, waardoor nog immer geen oplossing 
gevonden is. Deze zijn er dan ook inderdaad, want 
zo is bijv. lijn 2 een toeristische attractie, die jaarli-
jks vele bezoekers trekt, terwijl het sterk geacciden-
teerde terrein niet bepaald ideaal voor gewone bus-
sen is en last but not least is het materiaal weliswaar 
oud, doch door prima onderhoud nog lang niet 
versleten, waardoor het met betrekkelijk geringe 
kosten sterk gemoderniseerd kan worden, hetwelk 
in feite aangetoond is met motorrijtuig no. 40. Bij 
dit alles kwam nog dat een andere vervoerder zich 
sterk voor het bedrijf interesseerde. Door dit alles 
ontstond er te Nijmegen een zeker besluiteloosheid 
bij de overheid, die de gang van zaken behoorli-
jk vertraagd heeft, zodat Nijmegen, dat het eerste 
bevrijd werd en qua bedrijf in de gunstigste positie 
verkeerde, thans helemaal achteraan hinkt, hetwelk 
zeer tot nadeel van de bevolking is.

Bovenstaande was het begin van het artikel. 
Het is geschreven door J. Reeskamp, direc-
teur van het Vervoers-documentatie-bureau 
te Utrecht. Na talloze overwegingen koos hij 
voor het tramnet.

Er kwam een officiële commissie die de zaak 
onderzocht en met een advies kwam. De 
Gelderlander begon een uitgebreid artikel op 
maandag 15 mei 1950 aldus:

Gaat tram uit het stadsbeeld verdwijnen

Trolleybussen voor hoofdlijnen 
en Dieselbussen voor 

aanvullingslijnen, advies 
Commissie-verkeersvraagstuk
Mogelijkheid voor de nieuwe lijnen dient 

met autobussen te worden beproefd
De tram, de trolley- of de autobus – althans 
voor een stad als Nijmegen – kan men deze 
gevoeglijk op één lijn stellen, mits maar over 
genoeg verkeersmiddelen van voldoende ca-
paciteit kan worden beschikt en er een behoor-
lijke frequente dienst mee wordt onderhouden. 
Weliswaar heeft de tram een grotere capaciteit 
voor massaal vervoer, doch – daar dit te Ni-
jmegen per jaar slechts op enkele dagen en 
dan nog maar gedurende korte tijden voorkomt 
– meent de Commissie hiermede geen reken-
ing te mogen houden, zo luidt het afwijzende 
oordeel ten aanzien van de tram in het zojuist 
verschenen verkeersrapport. Indien de ver-
schillende soorten vervoersmiddelen worden 
vergeleken, blijkt, dat de tram door haar vaste 
baan met minst soepel is en dat de trolley- en 
autobus, wat betreft uitwijkmogelijkheden, 
nagenoeg als gelijkwaardig zijn te beschouw-
en, aldus vervolgt het rapport. De trolleybus is 
op haar beurt door de noodzaak van een bov-
enleiding meer aan een vaste route gebonden 
dan de autobus. Dit laatste heeft echter slechts 
betekenis bij het in exploitatie brengen van 
nieuwe lijnen. Naar het oordeel van de Com-
missie zal het dan ook zaak zijn, de route af 
te tasten met autobussen, alvorens definitief te 
bepalen.

Bovenstaande was de inleiding van opnieuw 
anderhalve pagina tekst. De conclusies en aan-
bevelingen stonden in een apart kader:

Conclusies van ’t rapport
 De Commissie van Bijstand, die de vervo-
ersvraagstukken bestudeerde, kwam tot de 
volgende conclusies:

 1o. Het is noodzakelijk op korte termijn 
maatregelen te nemen, welke een betere 
verzorging van het openbare vervoer te Ni-
jmegen ten gevolge hebben.

 2o. Daartoe zal het nodig zijn, de invoer-
ing van modern materieel te bevorderen en 
nieuwe lijnen te openen;

 3o. Het te kiezen materieel zal op grond 
van de hierboven ontwikkelde motieven 
dienen te bestaan uit trolleybussen voor de 
hoofdlijnen en Dieselbussen voor de aan-
vullingslijnen;

 4o. Invoering van trolleybussen op lijn I 
dient zo spoedig mogelijk te geschieden, 
lettende op de aldaar sterk gevoelde ver-
keersbezwaren en de aanspraken van het 
publiek;

 5o. Ombouw van de lijnen II en III zal 
eerst later moeten geschieden teneinde het 
nog bruikbare trammaterieel op te rijden. 
Als tijdstip tot omschakeling van lijn III 
wordt het moment van de opening van de 
stationstunnel aanbevolen; na de ombouw 
van lijn I zal het eindpunt Korenbeurs in 
de richting van het station moeten worden 
verlegd. De toestand van de dan nog rester-
ende tramwagens zal bepalend zijn voor de 
opheffing van lijn II als tramlijn;

 6o. Investering van gelden in het huidige 
trambedrijf dient tot het strikt noodzakeli-
jke te worden beperkt;

 7o. De te volgen routes voor nieuwe lijnen 
dienen eerst met autobussen te worden af-
getast.

 8. Invoering van eenmansbediening zal ter 
besparing van personeelskosten op verant-
woordelijke wijze moeten worden nage-
streefd;

 9o. De algehele verzorging van het open-
baar vervoer zal – aldus de meerderheid 
van de Commissie – door de plaatselijke 
overheid moeten geschieden; de minderhe-
id – hoewel niet principiëel tegen overheid-
sexploitatie zijnde – acht het wel wenselijk 
te informeren naar de mogelijkheid van 
particulieren exploitatie, speciaal van de 
aanvullingslijnen.

 Tenslotte adviseert de Commissie de Raad 
een crediet te vragen van ƒ 2.775.150, 
waarvan ƒ 2.107.150,- nodig is voor 
de omschakeling van lijn I op trolley-
exploitatie, ƒ 520.000,- voor de aankoop 
van 13 dieselbussen en ƒ 148.000,- voor 
enkele verbeteringen aan materieel en 
baan ten behoeve van de lijnen II en III.

>>

Trolleybus van lijn 1 op Plein 1944, 12 december 1958
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Op donderdag 25 mei 1950 besloot de gemeen-
teraad in alle vroegte over de toekomst van het 
stadsververvoer. De Gelderlander berichtte op 
dezelfde dag:

Trolley zal tram op de duur gaan vervangen

Gemeenteraad sprak zich uit 
met vier en dertig stemmen 
pro en vijf stemmen contra 

voor voorstel B en W
De nieuwe lijnen zullen eerst met auto-

bussen worden afgetast

Volledige ruimte wordt gelaten voor sug-
gesties betreffende de routes

Vannacht om kwart na een is het besluit geval-
len: met 34 stemmen voor en 5 tegen nam de 
gemeenteraad het voorstel van B. en W. aan 
om zo spoedig mogelijk voor het stadsvervo-
er op de hoofdlijnen trolleybussen in te voeren 
en dieselbussen voor de aanvullingslijnen. Dit 
houdt in dat de tram dientengevolge na een tijd 
van overgang, die evenwel nog jaren kan du-
ren, uit ons stadsbeeld gaat verdwijnen.

Nog nimmer hebben wij, wanneer wij onze uit 
een grijs verleden reeds daterende herinnerin-
gen aan de Nijmeegse Raad aftasten, zulk een 
grote belangstelling bij de behandeling van een 
voor de stad gewichtige aangelegenheid op de 
publieke tribune ontmoet. De tribune was over-
vol; bezoekers, die wat laat kwamen moesten 
worden teleurgesteld. Zij hadden het gevoel, 
overdrachtelijk gesproken, de tram nog eens 
voor de laatste keer te hebben gemist. Voor 
degenen, die een plaatsje hadden weten te be-
machtigen, stonden evenwel na afloop enkele 
extra-trams op de Burchtstraat opgesteld en 
hun trouwe aanhangers zouden zo graag de 
paardenkrachten, die hen na deze historische 
gebeurtenis naar de huiselijke remise bracht-
en, nog eens hartelijk hebben gekopjekrauwd.
Men mene nu echter niet dat na dit raadsbeslu-
it de tram onmiddellijk van de baan zal zijn. Er 
is op een ruime termijn van overgang gerek-
end. En het aan de tram verbonden personeel 
zal langzaamaan kunnen acclimatiseren om 
zoveel mogelijk in de regionen van de trolley-
bus te worden opgenomen.

Bovenstaande was de inleiding van het artikel. 
Daarna volgde het verslag van de raadsverga-
dering.

Hierna werd maandenlang niet over de Nij-
meegse trolley geschreven. Op donderdag 1 
februari 1951 plaatste De Gelderlander een 
kort bericht:

Dit jaar nog trolley’s

Hebben we niet al te grote tegenslag met de aan-
schaffing van materieel, dan kunnen we de trolley-

bus voor Januari van volgend jaar in ons stadsbeeld 
opgenomen zien, zo verklaarde ons wethouder W. 
Beukema. Er komen geen betonnen masten; de be-
doeling is om daar waar dit nodig is ijzeren palen 
langs het traject te plaatsen. Als er nu geen kink in 
de kabel komt – en dat in de meest letterlijke zin – 
met het oog op materialenpositie.

Een half jaar later kon de krant concreter zijn. 
Op maandag 30 juli 1951 schreef ze:

Omstreeks Mei volgend 
jaar rijden de veertien 
trolley’s in Nijmegen

Gemeentebestuur legde de route door 
dichtst bevolkte woonwijken

NIJMEGEN, 30 Juli. – De verwachting is gewet-
tigd dat tegen Mei 1952, maar in geen geval 
vroeger, de trolley in Nijmegen volledig in bedrijf 
zal zijn, zo deelde de wethouder van de Bedrijven, 
de heer W. Beukema, ons vanmorgen mede. Veer-
tien trolleybussen, die elk zeventig passagiers kun-
nen bevatten, zullen dan naar de beslissing van B. 
en W., waarvan de Raad in kennis wordt gesteld, 
over het volgende traject lopen:
Hatertseweg, Slotemaker de Bruïneweg, Vossen-
laan, Oude Molenweg, St. Jacobslaan tot aan 
het pleintje bij de Hatertseweg. Vervolgens via 
de Hatertseweg, St. Annastraat, Stijn Buysstraat, 
v. Oldenbarneveltstraat naar het Station. Verd-
er door de Spoorstraat, Smetiusstraat, nieuwe 
Bloemerstraat, Plein 1944, nieuwe Augustijnen-
straat naar de Grote Markt en via Burchtstraat, 
Kelfkensbos, Hertogstraat, v. d. Brugghenstraat 
naar de Berg en Dalseweg. Tenslotte via Heijden-
rijckstraat, Daalseweg, Tooropstraat, Broerdijk, 
Hengstdalseweg naar het Hengstdal, alwaar het 
eindpunt gevormd wordt door een kleine lus nabij 
de Sophiaweg.
Het Zuidelijke begin van de lijn, bij de Hatertse-
weg, wordt gevormd door een vrij grote lus, die 
op de duur, bij voldoende belangstelling, groter 
gemaakt kan worden, zodat de trolley nog dichter 
bij de Goffert een halte krijgt. Nu stopt ze op een 
afstand van ongeveer drie honderd meter van de 
Goffert af; de passagiers moeten een drie minuten 
lopen om de ingang te bereiken.

Rit over het hele traject duurt ½ uur, 
om de 6 minuten bus bij elke halte

(…) Een van de belangrijkste veranderingen, verge-
leken bij de route welke de tram maakt, is het feit, 
dat de trolley niet het Keizer Karelplein zal aandoen, 
maar wel in de buurt daarvan, bij de In de Betouw-
straat, stopt. Deze maatregel wordt genomen om te 
vermijden, dat het aanzien van het Keizer Karelp-
lein door masten en draden voor de leiding wordt 
geschaad. (…)

Een tram van lijn 2 en een trolleybus van lijn 1 in de Burchtstraat voor de modezaak van Peek en 
Cloppenburg met zicht op de Grote Markt en de St. Stevenskerk, 16 augustus 1954.

De anderhalve pagina eindigde met een apart 
stuk onder de kop: 

Mening van B. en W. over het 
rapport is gunstig
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In de meeste plaatsen reden trams en trolleys 
op 600 volt gelijkstroom. Dat is nog steeds 
zo met de trams in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag. Nijmegen was uniek. Hier was 
800 volt gelijkstroom. Dat had te maken met 
het geaccidenteerde terrein. De Gelderlander 
schreef hierover in hetzelfde artikel:

De motoren
 De omstandigheid, dat de motoren voor Nijmegen 
op achthonderd Volt moeten worden geconstrueerd, 
hetgeen een unicum is, werkt stagnerend op de 
fabricage, welke bij de English Electric wordt uit-
gevoerd. Bij nader inzien heeft deze maatschappij 
gemeend dat de motor welke altijd wordt geproject-
eerd en die ook in Arnhem in gebruik is, niet zonder 
meer geschikt is voor Nijmegen. Er moest een 
nieuw ontwerp worden gemaakt en dat brengt een 
vertraging van drie maanden in de aflevering van de 
motoren te weeg. De directeur van het Nijmeegse 
G.E.B. heeft evenwel maatregelen genomen om dit 
oponthoud teniet te doen. Met spoed wordt in En-
geland aan de afwerking van de chassis gewerkt. 
De Nederlandse firma Verheul, die de carrosserieën 
maakt, zal deze op de motorloze chassis monteren, 
waarin later de motor wordt gemonteerd. Hierdoor 
kan de levering van de trolley binnen de aanvanke-
lijk gestelde termijn doorgang vinden. (…)

Op woensdag 9 juli 1952 werd het deel Hatert-
seweg-station in gebruik genomen, op maan-
dag 22 september 1952 de rest. De trolleybus 
verving inderdaad tramlijn 1. Tramlijnen 2 en 
3 bleven rijden. In 1955 kwam ook voor hen 
het einde. 

Op 31 december 1957 werd een tweede trol-
leylijn geopend: lijn 4. Deze reed vanaf de 
Goffert via station en centrum naar Mariën-
boom. Hiervoor waren zes nieuwe trolleybus-
sen gekocht. Op 8 april 1968 werd de trolley 
op lijn 4 opgeheven. Op 29 maart 1969 stopten 
de trolleys op lijn 1. Voortaan reden er alleen 
nog dieselbussen. Dat duurde tot 2010. Tegen-
woordig rijden de stadsbussen op groen gas.

Het is niet gelukt te achterhalen of door de 
trolley het aantal passagiers van het Nijmeegs 
openbaar vervoer is gestegen.

Samenstelling: René van Berlo
Foto tram en trolleybus: Eduard Bouman 
Overige foto’s: Fotopersbureau Gelderland
Alle foto’s uit collectie Regionaal Archief Nijmegen

De palen
Van meerdere zijden worden bezwaren ge-
maakt tegen de palen, die langs onze wegen 
worden gezet om het net voor de trolleybus-
sen te torsen. Men meent dat deze palen te 
zwaar zijn of had hiervoor in de plaats liever 
ronde palen gezien, zoals in Arnhem. An-
deren vinden de palen in Arnhem ook niet 
alles, maar menen dat die in Nijmegen toch 
wel erg detonerend in de omgeving werken. 
De directeur van het G.E.B. Ir. H. J. Boon 
gaf ons als zijn mening te kennen dat deze 
profiel-ijzeren masten, waar een grote be-
lasting op komt te liggen, nog het slankste 
zullen lijken. Ook de tram kent haar palen 
voor het net, hoewel deze dunner zijn, omdat 
de belasting niet zo groot is. De palen voor 
de trolley krijgen een donkergroene beschil-
dering en staan ze in een bomenrij, zoals op 
de Hatertseweg, dan zal men weinig meer 
gewaarworden van de bovenleiding, zo men 
er geen speciale aandacht aan besteedt. In 
de St. Jacobslaan, waar de bomen worden 
weggehaald, is het iets anders. Daar moet 
men er, evenals op andere wegen, even aan 
wennen.

Op zaterdag 26 januari 1952 was er nader 
nieuws. De Gelderlander berichtte:

Met topsnelheid van 65 
km p. u. zal trolleybus 
geruisloos voortsnellen

Buitenwijken worden in enkele minuten 
met binnenstad verbonden

Aan het oplettend oog van menig stadgenoot kan 
het niet zijn ontgaan. Dat er een bus in de stad 
manoeuvreert, die de waarschuwing ,,Pas op, oe-
fenbus” aan de achterzijde op een bord heeft. En 
zoals dan ook wordt verondersteld aan de hand 
van het feit, dat trambestuurders of tramconduc-
teurs bestuurders van deze bus zijn, betreft het hier 
de oefenbus waarmee de toekomstige bestuurders 
van onze trolleybussen worden opgeleid. Het ligt 
namelijk in de bedoeling, om de ongeveer zeven-
tig mensen, die bij het vervoer van het trambedrijf 
werken, tot trolley- en dieselbusbestuurders om te 
toveren. Ze moeten over een tijdje zowel met de 
tram als met de bussen goed uit de weg kunnen. 
En aangezien vooral de trolleybus een vervoer-
smiddel is, dat vanwege de snelle reactie van het 
aanzet- en remapparaat nauw luistert en een in-
tensieve concentratie van de bestuurder vraagt, is 
er een grondige voorstudie en veel ervaring nodig 
vooraleer de chauffeurs achter het stuurwiel kun-
nen plaats nemen. (...)

 Het trolleybusvervoer is in Arnhem een succes ge-
worden en dit jaar worden weer honderdduizenden 
passagiers meer vervoerd dan vorig jaar. Zal het 
zich in Nijmegen ook zo gunstig ontwikkelen?

 Ir. Boon (directeur van het gemeente-electricite-
itsbedrijf – red.) meent, dat Nijmegen bij een be-
hoorlijk werkend vervoersapparaat dezelfde mo-

gelijkheden heeft als Arnhem. De helft van onze 
stadsbevolking is momenteel van het stadsvervoer 
verstoken. Er zijn Engelse steden, van dezelf-
de grootte als Nijmegen, die wel driemaal zoveel 
mensen vervoeren. Het vervoer heeft zich, verge-
leken bij voor de oorlog, bij ons als verdubbeld. Het 
is echter moeilijk voorspellingen te doen, aangezien 
vervoer zeer conjunctuurgevoelig is.

Trolleybus van lijn 1 op de keerlus in Hengstdal, eind jaren 60

Trolley op het Stationsplein, 1968
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MEI 2021

 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.

KLEINE ATTENTIES EN KORTE GESPREKJES
Voorlopig blijven we doorgaan met de 
kleine attenties en korte gesprekjes aan de 
deur. Iedereen kijkt rijk halzend uit naar het 
moment waarop we weer gezellig bij elkaar 
mogen komen. Onlangs heeft iedereen het 
mooie boekje over de Benedenstad maquette, 
geschreven door René van Hoften, gekregen. 
Vervolgens hebben we twee keer quizvragen 
over het boekje gemaakt die iedereen kon op-
lossen. Van de vele goede oplossingen heb-
ben we uiteindelijk drie prijswinnaars bekend 
gemaakt: mevrouw Jeanette Peters, mevrouw 
Ans Claassen en mevrouw Riet Teelen. Voor 
alle drie een leuk bloemstukje.

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 goededoelenor-
ganisaties ook plaatselijke bedrijven bij willen 
dragen. We zijn dan ok heel blij met het initi-
atief van Jan Diebels, eigenaar van Dedicated, 
Daily Fresh en Ilovenijmegen.nl.
 
Ilovenijmegen
(Je hoort het al in de naam) is dé webshop 
van Nijmegen, vol met Nimweegse producten. 

Speciaal voor iedereen die de stad een warm 
hart toedraagt. Alle aangeboden producten 
hebben een onmiskenbaar Nijmeegse link, 
omdat ze gemaakt zijn door Nijmeegse on-
dernemers of omdat ze een typisch Nijmeegs 
tafereel of onderwerp belichten. Hier vind je 
ons unieke assortiment met de leukste, lekker-

ste en mooiste Nimweegse producten. 
Initiatiefnemer en oprichter van de webshop 
is Jan Diebels, zoals gezegd eigenaar van kle-
dingzaken Dedicated (Koningsplein) en Daily 
Fresh (Marikenstraat). 

Diebels: ‘Bij mijn klanten bemerkte ik een 

Mevrouw Jeanette Peters

Mevrouw Riet Teelen

Mevrouw Ans Claassen

I love Nijmegen
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behoefte aan het uiten van hun trots op Nijmegen, op de stad en de 
cultuur waaronder het Nimweegs dialect. Een centrale plek waarop zij 
echt Nijmeegse producten konden vinden ontbrak echter. Tot nu dus. 
Op de webshop ilovenijmegen.nl kan iedereen die houdt van de stad 
iets van zijn interesse vinden.’

Het lokaal georiënteerde credo voor en door Nijmegenaren komt niet 
alleen terug in ons assortiment. Een gedeelte van de omzet van de 
webshop gaat naar Nijmeegse goede doelen, waaronder bijvoorbeeld 
Voedselbank Nijmegen, Fieldwork Foundation en nu Stichting Bene-
denstad Nijmegen. Om het kwartaal wisselen we van goede doelen, 
zodat ze allemaal een keertje aan de beurt komen. Noem het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, wij vinden het niet meer dan 
logisch om op deze bescheiden manier wat terug te doen voor de stad 
en de Nijmegenaren.

Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. Naast een financiële do-
natie kunt u ook een cadeautje doneren. De sponsoring is fiscaal af-
trekbaar. U ontvangt een factuur met de gemaakte onkosten. Stichting 
Benedenstad Nijmegen heeft een ANBI-status.

Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u bellen met Els 
Stouthamer van Stichting Benedenstad Nijmegen: 06-18473689 of 
mailen: info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Kijk ook eens op onze 
facebookpagina: stichtingbenedenstadnijmegen. Of op onze website: 
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 Facebook-
pagina.

Stadstuin
Onze vrijwilligers zijn regelmatig in de tuin te vinden. Ze zijn druk in 
de weer met het dagelijks onderhoud. Het ziet er allemaal weer keurig 
netjes uit. Indien er beheer aanwezig is in ’t Oude Weeshuis, is de tuin 
voor publiek geopend.

NL Doet 2021
Deze landelijke actie van het Oranjefonds is normaal gesproken altijd 
in maart. Maar ja, wat is nu normaal? Het Oranjefonds heeft aange-
kondigd deze actie te verplaatsen naar 28 en 29 mei 2021. Op 28 mei 
willen wij voor onze ouderen een gezellige high-tea verzorgen in wijk-
centrum ’t Oude Weeshuis. Mocht het vanwege de coronamaatregelen 
toch weer niet door kunnen gaan, dan gaan we iets lekkers bij de men-
sen thuis brengen. We zoeken voor deze dag nog vrijwilligers. Opge-
ven kan via de site van het Oranjefonds: NL doet 2021.

Maquettehuis
Ongetwijfeld heeft u het artikel in Mariken gelezen dat in november 
2019 verscheen over het Nijmegen Panorama 1932 dat zich bevindt in 
het Maquettehuis in de tuin van ’t Oude Weeshuis aan het Papengas te 
Nijmegen. Het panorama biedt een overzicht van de Waalkade vanaf 
het Valkhof tot aan de spoorbrug in 1932. Wellicht heeft u inmiddels 
al een bezoek gebracht aan dit schitterende panorama. Het is zeer de 
moeite waard deze maquette te gaan bekijken als u dat nog niet heeft 
gedaan. Stichting Benedenstad Nijmegen is op zoek naar handige vrij-
willigers om het onderhoud van dit maquettehuis op zich te nemen. 
Het is de bedoeling dat een groep vrijwilligers (min of meer zelfstandig 
in samenspraak met het bestuur) het onderhoud van het maquette-
huis ter hand neemt. Het panorama dient op korte termijn te worden 
voorzien van een (plexi) glazen afscheiding om het te beschermen 
tegen beschadiging en stof. Het maquettehuis zelf zal op korte termijn 
moeten worden geverfd. Voorts moeten de vrijwilligers het nodige on-
derhoud in de (nabije) toekomst verrichten om te voorkomen dat het 
maquettehuis in verval raakt. Dat moet natuurlijk worden voorkomen 
omdat het vele werk dat in dit prachtige panorama is gestoken niet 
verloren mag gaan. 

(Handige) VRIJWILLIGERS gezocht:
Wat wij verwachten van de vrijwilligers is hierboven al kort vermeld. 
Het zou eveneens heel fijn zijn als een van de vrijwilligers affiniteit 
heeft met miniatuurbouw omdat ook de miniaturen in het panorama af 
en toe aandacht verdienen en wellicht kleine reparaties nodig zijn. De 
maker Frans Friederichs heeft tweeëneenhalf jaar aan dit project ge-
werkt. Hij is overleden in 2017. Jo Janssen heeft na Frans’ dood ervoor 
gezorgd dat dit maquettehuis een plaats heeft gekregen in de tuin van 
’t Oude Weeshuis en heeft het maquettehuis overgedragen aan Stich-
ting Benedenstad Nijmegen. Het was de bedoeling dat het maquette-
huis in 2020 feestelijk zou worden geopend door de burgemeester. He-
laas is die opening door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Wij 
hopen van harte dat de opening in de zeer nabije toekomst zal kunnen 
plaatsvinden. Het gebouw moet er dan natuurlijk tip-top uitzien.  

Spreekt het bovenstaande jou aan neem dan contact op met Stichting 
Benedenstad Nijmegen voor een vrijblijvend gesprek. Els Stouthamer 
(06 18 47 36 89) of Frank Jasper (06 51 35 40 10). Of stuur een e-mail 
aan info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Onder het genot van een 
kopje koffie kunnen de verwachtingen over en weer besproken wor-
den.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

I love Nijmegen

Maquette Nijmegen Panorama 1932
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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?

HAN-Rechtswinkel geeft 
kosteloos juridisch advies
De HAN-Rechtswinkel wordt gedreven door derdejaars studenten van 
de opleiding HBO-Rechten aan de HAN. Met hulp van vakdocenten 
verstrekken zij kosteloos advies aan mensen met een juridische vraag.

Wij nodigen u van harte uit om uw vraag aan ons voor te leggen tijdens 
onze spreekuren. Vanwege COVID-19 zijn er geen fysieke spreekuren op 
de HAN. Uiteraard blijft de HAN-Rechtswinkel telefonisch en per e-mail 
bereikbaar. 

U kunt bij ons terecht met juridische vraagstukken. Enkele voorbeelden 
van geschillen waarmee de HAN-Rechtswinkel kan helpen zijn: • een 
ontslag waar u het niet mee eens bent, • een opzegtermijn van een huur-
overeenkomst die door uw verhuurder niet in acht wordt genomen, • een 
product dat niet voldoet aan de eisen die u daarvan mocht verwachten, • 
een besluit van een gemeente waar u het niet mee eens bent, • een ver-
keersboete die volgens u onterecht is opgelegd.

Spreekuur
In Nijmegen is er inloopspreekuur op dinsdag en woensdag tussen 13.00 
en 16.30 uur, donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur. HAN Rechtswinkel loca-
tie Nijmegen is gevestigd op de HAN-campus in Nijmegen in het Bisschop 
Hamerhuis aan de Verlengde Groenestraat 75. 

De medewerkers van de HAN-Rechtswinkel nemen de tijd om uw vraag 
te onderzoeken. Als uw vraag voor behandeling door de HAN-Rechtswin-
kel geschikt is, dan kunt u binnen tien werkdagen advies verwachten. Dit 
kan een adviesbrief zijn of een conceptbrief aan degene met wie u een 
geschil heeft. Deze brief dient u onder eigen naam te verzenden, omdat de 
HAN-Rechtswinkel niet aan belangenbehartiging doet. Dit betekent dat de 
medewerkers van de HAN-Rechtswinkel geen brieven namens u verstuurt 
aan derden of op andere wijze naar buiten treedt. Meer informatie: speci-
als.han.nl/themasites/han-rechtswinkel, telefoonnummer: 06 55 29 11 44.

Tekst: Demi Wanschers, HAN-Rechtswinkel Nijmegen

INGEZOOMD

We komen er allemaal langs: het Quackmonument. Maar lezen we wat 
erop staat? Onder de klok staat Marie-Adolffontein. Arnoldus Quack 
was zeventien jaar wethouder van Nijmegen. Na zijn overlijden kon de 
stad zijn nalatenschap krijgen, mits de stad een momument oprichtte 
en het noemde naar Arnolds’ tweelingzus Marie. Aldus geschiedde.
Tekst: René van Berlo     Foto: Arthur 
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Bijna lege Burchtstraat en Grote Markt

  Piëteit
Dat voelde ik toen ik al fietsend door Nijmegen-Centrum ging op 
weg naar een paar winkels. Opvallend, de rust die het centrum 
uitstraalde. Het versterkte vreemd genoeg de herinneringen aan 
deze omgeving en de talloze malen dat ik hier kwam winkelen. 
Het nieuwe normaal is normaal geworden en het oude heeft 
afgedaan.
Herinneringen aan al die terrassen op Grote Markt, Koningsplein 
en Ganzenheuvel, Plein ’44 en de Stikke Hezelstraat. Het beste 
kan dit worden omschreven als piëteit. Een soort heimwee naar 
een tijd die niet weerom komt. Van een stad die machteloos rea-
geert op de situatie waar momenteel niemand iets aan kan doen 
en waarvandaan iedereen graag terug wil keren in alle vrijheid en 
ongebondenheid. 
Dat blijft de komende tijd echter nog even wishful thinking. De 
stad biedt nog even gezelligheid als een kaars die langzaam 
dreigt uit te gaan. Herinneringen ook aan festiviteiten: carnaval, 
Vierdaagse en Gebroeders Van Limburg Festival. Feesten die de 
stad bruisend maken en energie geven. Waarom niet meer? Het 
antwoord weten we allemaal. Het kan nu even niet. 
We leven in een andere dampkring, een zeepbel, waar zelfs 
geen speld tegen opgewassen is. Die zeepbel blijft intact zolang 
de overheid dat van ons vraagt. En als er weer ruimte komt voor 
leuke dingen dan zal dat de opmaat zijn voor een ongekend 
feest. Een feest waarbij we allemaal weer samen komen en de 
intocht van de Vierdaagse op de St. Annastraat verbleekt. 
We gaan weer gekke dingen doen zoals het langste ontbijt van 
de wereld, waarmee Nijmegen zich een ereplaats verwierf in 
het Guinness Book of Records. Wellicht nog de Grotestraat als 
feestelijke zeepbaan richting Waal. Wie durft? 
Iedereen komt samen op straten en pleinen. Iedereen geeft el-
kaar een hand (en meer). We zijn dan weer (verbonden) samen. 
De stad is dan immers weer intact. Haar voornaamste doelstel-
ling gerealiseerd: mensen samen doen zijn. Maak de ketenen los 
en sla het vat maar aan als het zover is! We weten nú hoe die 
‘ketenen’ voelen. 
Een stad die weer zuurstof krijgt mentaal, fysiek en spiritueel. Die 
weet wat kwaliteit van leven is. We gaan dan een zeer zonnige 
horizon tegemoet. Weg is de heimwee, weg de piëteit. 
En ineens besef ik: een stad zijn niet de gebouwen en de win-
kels; het zijn de mensen die aan alles vormgeven. Dat schept 
verplichtingen voor de toekomst en elkaars welbevinden. 
Nijmegen is dan uiteindelijk weer zichzelf als de tijdloze stad die 
het altijd al was.

Tekst: Vincent Beijk     Foto: collectie auteur

Om op een laagdrempelige manier duurzame initiatieven vanuit 
de wijkbewoners te stimuleren en te ondersteunen, is het project 
Groen Doen! ontstaan. 

Met Groen Doen! hebben Stichting Green Challenges, Lentekracht en 
Bureau Wijland de handen ineengeslagen om uw ideeën voor een groe-
ne en duurzame buurt te verwezenlijken. Opdat groen denken en groen 
handelen van iedereen worden vergroot. 

De roep om klimaatverandering en leefbaarheid op aarde is de verant-
woordelijkheid van ons allemaal. Ook al voelen deze thema’s soms on-
eindig groot en ongrijpbaar, we kunnen hier allemaal al gemakkelijk 
ons steentje aan bijdragen in onze eigen straat, buurt of wijk. In Nij-
megen onderscheiden we ons met diverse initiatieven die zich richten 
op een gezond leefklimaat, vergroening en duurzaamheid op buurtni-

veau en zijn er veel bewoners 
die graag iets of meer zouden 
willen doen in hun wijk. Mede 
daardoor heeft onze stad in 
2018 de prijs van de groene 
hoofdstad van Europa gekre-
gen. 

Het gaat echter niet alleen om 
vergroenen van de buurt. In 
deze tijden van pandemie zijn 
bij veel Nijmegenaren gevoe-
lens van eenzaamheid en iso-
latie ontstaan. Met ontmoe-
ting, verbinding en oog voor 
elkaar via de natuur kunnen 
wij meer personen betrekken 
bij een duurzamere wereld. 

Wij roepen alle inwoners op om hun ideeën van het bouwen van een 
insectenhotel met de kinderen tot het planten van bomen en struiken 
in het buurtplantsoen, tot het verbannen van plastic uit de wijk of een-
zaamheid bij ouderen tegengaan door middel van tuinonderhoud zich 
bij ons aan te melden. Uw ideeën zullen wij daarna vertalen naar een 
concreet plan. Tevens zullen wij u ondersteunen bij het vinden van de 
benodigde middelen en kennis. 

Vanuit Groen Doen! zullen wij tijdens een groen evenement zoals Ont-
moeting Di-Vers bekendheid geven aan uw duurzame initiatieven. Zo-
dat uw initiatief onze stadgenoten verder kunnen inspireren. 

Om in te schrijven of voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 
bram@lentekracht.com of kleurrijkgroen@bureauwijland.nl.

We verheugen ons op uw ideeën. 

Tekst en poster: Kleurrijk groen

GROEN DOEN!
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Zet jouw plastic+zak op de ophaaldag voor 07.30 uur buiten en 
knoop deze zak goed dicht!

Samen houden we het centrum van Nijmegen schoon!
Wij halen plastic+zakken in het centrum van Nijmegen op. Veel bewoners zetten hun afval op de 
verkeerde plek of te vroeg buiten. Dit zorgt voor een rommelige omgeving, ongedierte zoals ratten 
en onveilige situaties. Help jij ook mee dit te verbeteren?

Weet altijd wanneer wij langskomen!
Op www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app zie je 
precies wanneer wij welk afval bij jou ophalen. 

Zet jouw plastic+zak pas op de ophaaldag buiten
• Als er op andere dagen zakken bij de ondergrondse  

restafvalcontainers staan, dan kunnen onze collega’s er niet bij. 
En dus de container niet legen. 

• Ook kunnen de zakken kapot gaan als ze te lang aan de straat  
staan.

• Als we minder vaak afval hoeven op te halen en op te ruimen,    
scheelt dit in jouw portemonnee.

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
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Het motto is: meedoen!
Stichting Leergeld bestaat in heel Ne-
derland en vindt het belangrijk dat 
alle kinderen die opgroeien in gezinnen 
met weinig geld, mee kunnen doen met 
jeugdactiviteiten op school en daarbui-
ten. 

Ook de Nijmeegse Stichting helpt gezinnen 
met een laag inkomen in alle stadsdelen van 
Nijmegen. Dat doet zij door de kosten van ac-
tiviteiten voor kinderen van 4 tot en met 17 
jaar te vergoeden. Sport, muziek, dans, zwem-
les, schoolreizen en andere schoolactiviteiten. 
Ook de artikelen die deze kinderen daarvoor 
nodig hebben worden dan vergoed. Bijvoor-
beeld: dansschoenen, sportshirts, een laptop 
en/of een fiets als ze naar de brugklas van het 
voortgezet onderwijs gaan. Zij doet dit, zodat 
alle kinderen mee kunnen met schoolactivi-
teiten en clubs en verenigingen. De stichting 
kan dit werk doen dankzij subsidies van de 
gemeente Nijmegen en het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid én dona-
ties. Nieuwe donateurs zijn trouwens altijd 
welkom. Zie: https://www.leergeldnijmegen.
nl/steun-ons.

Meedoen en erbij horen
Leergeld gelooft erin dat nú meedoen een in-
vestering is om later ook mee te doen en erbij 
te horen. Aldus coördinator Marian Eijke-
mans. Ik vroeg haar: Wanneer is de stichting 
opgericht in Nijmegen en hoeveel kinderen 
hebben jullie al bereikt?
‘Onze stichting bestaat al sinds 2005. Wij 
hebben in 2019 bijna 3500 kinderen kunnen 
helpen. Uit onderzoek is gebleken dat het aan-
tal kinderen in Nijmegen, van wie de ouders 
het niet breed hebben, rond de 4000 ligt. Het 
streven van de stichting is om al deze kinde-
ren te helpen. Dankzij de inzet van veel vrij-
willigers kan Leergeld Nijmegen 85 procent 
van de ontvangen donaties en subsidies direct 
aan de doelgroep besteden.’ 

In verband met de coronacrisis gaan vrijwilligers 
niet meer fysiek bij mensen met een aanvraag op 
bezoek, maar wel virtueel. De vrijwilligers geven 
uitleg over wat mogelijk is en vragen om een be-
wijs van het inkomen. De vaste medewerkers op 
kantoor doen de inkomenstoets en beslissen over 
de toegang tot Leergeld. 

Bestuur en team Stichting 
Leergeld Nijmegen
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, pen-
ningmeester en vier bestuursleden. Het 
team Leergeld Nijmegen bestaat uit:
• vijf parttime medewerkers (samen 2,8 
 FTE), 

• zeven vrijwilligers op kantoor, 
• zeven intermediairs.
De bestuurders werken onbezoldigd. Vrij-
willigers ontvangen een onkosten- en/
of vrijwilligersvergoeding. Medewerkers 
worden beloond volgens de CAO Sociaal 
Werk.

Waarom zoeken jullie nu de publiciteit met ar-
tikelen en advertenties in alle wijkbladen van 
Nijmegen?
Marian Eijkemans: ‘Het is de eerste keer dat 
we dit doen, en wel vanwege de corona-crisis. 
We willen mensen die het nu financieel moei-
lijk hebben gekregen absoluut bereiken om 
hun kinderen de kans te geven mee te blijven 
doen. Je hoeft je ook nergens voor te schamen 
als je voor je kinderen een beroep op Leergeld 
doet. Het geld is ervoor en we zijn er voor ie-
dereen, dus ook voor zzp’ers en kleine zelf-
standige ondernemers. Ik nodig iedereen die 
van onze dienstverlening gebruik wil maken 
daarom nadrukkelijk en van harte uit contact 
met ons op te nemen!’ 
Stichting Leergeld Nijmegen Postbus 1111, 
6501 BC, Nijmegen, (024) 323 76 44, info@
Leergeldnijmegen.nl, www.leergeldnijmegen.
nl.

Dit artikel verscheen eerder in De Stenen 
Bank, het blad van Dorpsbelang Hees.

Tekst: Wilma van Seters   Foto’s: Peter Smits
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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

S
im

o
n

e K
iekeb

o
sch

V
erm

eerstraat 34

6
52

1 L
X

 N
ijm

eg
en

0
2
4

-36
56

773

0
6

-1550
0

12
9

m
u

ziq
u

est@
kp

n
p

lan
et.n

l

w
w

w
.m

u
ziq

u
est.n

l

muziquest

S
im

o
n

e K
iekeb

o
sch

V
erm

eerstraat 34

6
52

1 L
X

 N
ijm

eg
en

0
2
4

-36
56

773

0
6

-1550
0

12
9

m
u

ziq
u

est@
kp

n
p

lan
et.n

l

w
w

w
.m

u
ziq

u
est.n

l

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

HET DUKENBURGPAD
14 kilometer wandelen
www.dedukenburger.nl/bladeren-1
Magazine nr. 2020-5 blz. 23-26



De Nijmeegse binnenstad wordt groener, 
aantrekkelijker en nóg bruisender. Om 
dat voor elkaar te krijgen, is het Actieplan 
Binnenstad 2021-2022 gemaakt. Samen 
met Nijmeegse bewoners, ondernemers en 
bezoekers heeft de gemeente plannen ge-
maakt en concrete acties gekozen om een 
extra impuls te geven aan de binnenstad. 
De gemeente Nijmegen heeft hiervoor 4,5 
miljoen extra budget vrij gemaakt.

Wethouder Economie, Monique Esselbrug-
ge: ‘De binnenstad heeft het op het moment 
zwaar door het coronavirus. De stad is leger 
dan anders en het is een lastige tijd voor on-
dernemers. Dan is het belangrijk om in actie 
te komen en te investeren waar dat nodig 
is. Dit doen we nu met het actieplan voor de 
binnenstad. Alle acties in dit plan zijn bedacht 
door de stad en voor de stad, en ook in de 
komende jaren zullen we deze acties samen 
uitvoeren. De binnenstad is en blijft van cruci-
aal belang als plek voor ondernemen, banen, 
wonen, recreëren of cultuur. Ik ben dan ook 

ontzettend trots op het plan wat er nu ligt en 
de inzet van Nijmeegse ondernemers, inwo-
ners en bezoekers.’ 

450 ideeën
Er werd massaal gehoor gegeven aan de op-
roep van de gemeente om mee te denken 
over de Nijmeegse binnenstad. Zo haalde 
de gemeente wel 450 ideeën op bij onder-
nemers, inwoners en bezoekers. Dit deed de 
gemeente door een tiental wijkbijeenkomsten 

Nijmegen komt met 4,5 miljoen in actie voor haar binnenstad
te organiseren, vele gesprekken met inwoners 
en ondernemers te voeren, en een grote on-
line publiekscampagne op te starten waarin 
liefhebbers van Nijmegen hun cadeau voor de 
binnenstad in konden sturen. Veel van deze 
ideeën zijn nu opgenomen in het actieplan. 
Een paar voorbeelden zijn het winnende idee 
uit de publieksactie, de schaaktafels, een 
(open) podium voor theater en muziek, verbe-
terde looproutes in het centrum, extra onder-
steuning voor en door ondernemers onder-
ling, meer groen en ontmoetingsplekken in 
de stad, het verbeteren van de uitstraling van 
panden, extra aandacht voor ‘support your 
locals’, betere verlichting op plekken die als 
onveilig worden ervaren, nieuwe muurschil-
deringen, een herstelmanager horeca, oplos-
singen voor het fiets- en scooterparkeren en 
hulp voor startende ondernemers om met 
een goed idee een eigen winkel te beginnen. 
Het actieplan en een overzicht van alle acties 
staan op nijmegen.nl/binnenstad.

Tekst: gemeente Nijmegen     Still: Videobros
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Vernieuwd Stationsplein

Wethouder Monique Esselbrugge
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