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‘Ongelofelijk hoeveel mensen in Nijmegen 
met de oorlog worstelen.’ Dat zegt Frank 
Eliëns. Begin mei verscheen zijn boek over 
de lotgevallen van de Joden voor en tijdens 
de oorlog. Een lacune in de plaatselijke ge-
schiedenis is gevuld.

‘Soms lijkt de geschiedenis onvoorstelbaar 
omdat die zo gruwelijk is’

In eerste instantie was er aandacht voor de 
slachtoffers van het bombardement van 22 fe-
bruari 1944. De bevrijding in september 1944 
betekende niet het einde van de ellende. Er 
volgden een herfst en winter waarin Nijmegen 
frontstad was. Dat betekende nog meer slacht-

offers en verwoesting. Hierover is inmiddels 
het nodige geschreven. Maar niet over die 
grootste schande: de bijna totale uitroeiing van 
de Joodse bevolking. Daarover heeft Eliëns 
een indrukwekkend boek geschreven: Voor 
Joden verboden, Hoe de Joodse gemeenschap 
uit Nijmegen verdween 1940-1945. In dit boek 
beschrijft hij alle Joden die in de oorlog in 
Nijmegen woonden en omkwamen, vermoord 
werden. Waar en met wie ze woonden, wat ze 
deden en wat er met hen is gebeurd. Ze zijn 
bijna allemaal vermoord in Duitse concen-
tratiekampen. Het boek begint met een uitge-
breide inleiding, waarin de maatschappelijke 
situatie wordt geschetst. Het eindigt met een 
hoofdstuk waarin Jodenvervolgers beschreven 
staan.

Gezicht geven
Eliëns heeft lang bij het Gemeentearchief 
gewerkt. In 1995 was er een tentoonstelling 
over de Tweede Wereldoorlog. Bij de voorbe-
reiding hiervan ontdekte hij een lijst met de 
namen van alle Nijmeegse Joodse slachtoffers. 
Hij besloot ze een gezicht te geven. Letterlijk: 
in tekst en met foto’s. Het duurde vijfentwintig 
jaar voordat hij hiermee klaar was.
Hij dook archieven in en sprak tientallen men-
sen: slachtoffers, hun kinderen en kleinkin-
deren. ‘Eerst wist ik niet hoe ik een gesprek 
moest beginnen. Het gaat toch om het ergste 
wat ze mee hebben gemaakt. Draai er niet om-
heen en vraag er meteen naar, adviseerde een 
van hen. Hij hielp me om de vragen te formu-
leren.’
Eliëns heeft veel archiefbewaarplaatsen be-
zocht voor zijn onderzoek: ‘Het was ouder-
wets handwerk. Zo heb ik alle persoonskaar-
ten van Nijmegen in mijn handen gehad.’ 
Later kon het ook op de pc. Zo heeft hij alle 
Joodse namen door Delpher gehaald, de web-
site van de Koninklijke Bibliotheek waarin 
je kunt zoeken in een groot aantal kranten. 
‘Vanaf 1998 deed ik onderzoek in het Centraal 
Archief Bijzondere Rechtspleging. Daarin zit-
ten alle dossiers van mensen die vervolgd zijn 
voor samenwerking met de Duitse bezetter. Ik 
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Frank Eliëns, schrijver van Voor Joden verboden

Frank Eliëns bij de voormalige synagoge in de Gerard Noodtstraat



wist niet wat ik kon verwachten. Wat ik vond 
waren verhalen van mensen die Joodse stads-
genoten opjoegen, arresteerden, deporteerden 
en hun huizen leegroofden. Meubels werden 
opgehaald door iemand uit Nijmegen voor 
de opslag. Dan reden ze eerst langs hun eigen 
huis om de slechte meubels in te wisselen voor 
de goede meubels uit de Joodse huizen. Ze sta-
len ook sieraden en andere persoonlijke bezit-
tingen. Dat vond ik knap lastig om te lezen.’

‘Soms lijkt de geschiedenis onvoorstelbaar 
omdat die zo gruwelijk is. Een van de slachtof-
fers kon niets anders over zijn ervaringen ver-
tellen dan dit: Als jong volwassene werd hij 
afgevoerd naar Auschwitz. Daar aangekomen 
vroeg hij aan een bewaker waar zijn ouders 
waren. De bewaker wees naar de schoorste-
nen...’

Ligtenstein
Eliëns heeft alle verhalen onthouden, bijvoor-
beeld dit: ‘De grootste razzia was op 17 en 
18 november 1942. Bijna tweehonderd Joden 
werden opgepakt. Ze werden in een trein ge-
stopt die hen naar Westerbork moest brengen. 
Onder hen was Bep Ligtenstein. De trein ver-
trok niet meteen, maar stond uren stil op het 
rangeerterrein nabij de Graafseweg/Willems-
weg. Beps niet-Joodse verloofde Wil Koets 
zocht haar en liep in paniek langs de trein. 
Hij vond haar. Bep kon nog net door het cou-
péraampje een briefje in Wils hand stoppen 
met adressen van familieleden die hij moest 
waarschuwen.’ Dat was de laatste keer dat ze 
elkaar hebben gezien. Wil heeft na de oorlog 
lang naar Bep gezocht. Vergeefs. Op 31 januari 
1943 was ze in Auschwitz vermoord.

Schmoll
‘Minna Schmoll-Weihl was een van de Joodse 
vluchtelingen die zich in september 1940 van-
uit de kuststreek in Nijmegen vestigde. Zij was 
getrouwd met Siegfried Schmoll. Hij was naar 
Engeland gevlucht. Zijn vrouw zou volgen. 
Siegfried werd in Engeland gearresteerd om-
dat hij een Duitse vluchteling was. Samen met 
ruim 2500 andere Joodse vluchtelingen werd 
hij op transport gezet naar een internerings-
kamp in Sydney, Australië.’ Ook zij hebben 
elkaar nooit meer gezien. Minna werd op 26 
februari 1943 in Auschwitz vermoord. Sieg-
fried overleefde de oorlog en ging naar Isra-
el. Hij stierf op 3 augustus 1975 in Tel Aviv. 
Eliëns beschikt over de originele brieven die 
Siegfried naar Minna stuurde.

Agenten
‘Ik heb bewust portretten van agenten gemaakt 
die Joden vervolgden. Hoe kwamen ze tot dit 
soort daden? De achtergrond was vaak carriè-
re, huwelijksontrouw of aanzien.’ De grootste 
schoft die Eliëns tegenkwam was Gerrit Ger-
ritsen: ‘Hij was 18 jaar toen de oorlog begon 
en deed dingen die wij niet verzonnen kunnen 
krijgen.’ Hij heeft tientallen Nederlanders uit-
geleverd en hen daarbij een zekere dood inge-
jaagd. Niet alleen Joden. Hij verraadde zelfs 
een vriend, die het met de dood moest beko-
pen. En wat deed Gerritsen? Hij ging de moe-
der van zijn vriend condoleren met de dood 
van haar zoon.

Salomons
Een speciale plek heeft rabbijn Alexander Sa-
lomons. ‘Ik heb met een neef gesproken. Salo-
mons was een fascinerende man. Ik heb heel 
graag zijn verhaal geschreven.’ Vóór de oorlog 
kwamen veel Joodse vluchtelingen via Nijme-
gen het land binnen. Salomons probeerde ze 
op te vangen. Vaak lukte dat, vaak niet. De re-
gering werkte tegen. Eliëns: ‘Helden worden 
pas na de oorlog benoemd. Salomons was het 
wel. Dat zou hij zelf overigens niet vinden. Hij 
is nooit weggelopen voor de verantwoordelijk-
heid en de consequenties daarvan. Hij deed het 
om mensen even of voor langere periode een 
thuis te geven.’ 
Op de pagina’s hierna staat Salomons’ verhaal. 
Eliëns en ondergetekende vinden dat hij een 
straatnaam verdient. Niet zomaar een. Het 
Stationsplein zou naar hem genoemd kunnen 

worden. Het station is de plek waar hij altijd 
naar toe ging om Joden te helpen. Het station 
is ook de plek waarlangs alle Joden – ook Sa-
lomons met zijn gezin – zijn afgevoerd. Met 
de naam Alexander Salomonsplein worden 
alle Nijmegenaren geëerd die betrokken zijn 
geweest bij de hulpverlening aan Joden. En is 
het een blijvende herinnering aan de hulp aan 
vluchtelingen en het gedwongen vertrek van 
de meeste Joodse stadgenoten. 

Wijsheden
‘Het verhaal over vluchtelingen is universeel. 
Ze vluchten voor ellende, maar zijn nauwe-
lijks welkom. Toen niet en nu niet. Alles blijft 
vrijwel hetzelfde, alleen het jaartal verandert’, 
zo stelt Eliëns.
Hij ontleent een belangrijke levenswijsheid 
aan een Joodse vriend die Auschwitz overleef-
de: ‘Ieder mens is goed totdat hij het tegendeel 
bewijst. Het vraagt veel om voor mensen in de 
samenleving te zorgen. Maar ook een klein ge-
baar kan groots zijn. Het gaat om het steentje 
dat je in het water gooit, waardoor het water 
gaat rimpelen.’

Te koop
Het boek Voor Joden verboden is verkrijgbaar 
in de (Nijmeegse) boekwinkels en op de web-
sites van alle bedrijven die boeken verkopen.

Tekst: René van Berlo
Foto 2021: Jacqueline van den Boom
Foto 1941: Fotopersbureau Gelderland,
collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Vanaf 1933 trekken duizenden Duitse Joden 
en linkse nazi-tegenstanders – legaal of ille-
gaal – over de Nederlandse grens, ook rond 
Nijmegen. Vele honderden gespannen men-
sen op drift arriveren met koffers per trein 
uit Kleef op het Nijmeegse station. Ande-
ren komen via de officiële grensovergang in 
Beek of stiekem door bossen en over land-
wegen. Hoe reageren de Nijmegenaren op 
de binnendruppelende vluchtelingen en wie 
vangt hen op? De meeste Joodse vluchtelin-
gen zijn op doorreis, ruim honderd blijven 
in Nijmegen. Dramatische taferelen op het 
perron, want de vluchtroute via station Nij-
megen blijkt erg populair en kansrijk, voor-
al dankzij de grote inzet van de Nijmeegse 
rabbijn Alexander Salomons en zijn vluch-
telingenhelpers. 

Vaak was rabbijn Alexander Salomons zelf 
aanwezig bij de eerste opvang van vluchtelin-
gen op het station. Hij was secretaris van het in 
april 1933 opgerichte Plaatselijk Hulpcomité 
tot steun aan de Duitsch-Joodsche Vluchte-
lingen. Salomons had zich in december 1925 
uit Amsterdam in Nijmegen gevestigd als rab-
bijn en leraar van de Nederlands-Israëlitische 
Gemeente, die zo’n vijfhonderd leden telde. 
Ook gaf hij Hebreeuws op het Stedelijk Gym-
nasium. Salomons woonde met zijn vrouw 
Roosje Hes en hun vier kinderen op Gerard 
Noodtstraat 39, later op 27, pal naast de sy-
nagoge.

Onrust in grensregio
Al direct na Hitlers machtsgreep eind janu-
ari 1933 werd het onrustig in de grensregio. 
De Nijmeegse kranten berichtten vanaf maart 
1933 geregeld over de repressie van de Joden in 
Kleef en omgeving en signaleerden een enor-
me drukte aan de grenzen: ‘Vele Israëlieten uit 
het grensgebied opgejaagd naar Nederland’, 
zo schreef De Gelderlander begin april. Nog 
diezelfde maand presenteerde het Nijmeegse 
vluchtelingencomité zich met oproepen in de 
pers voor steun. (…) In het Nijmeegse open-
bare leven vroeg de rabbijn geregeld aandacht 
voor de vervolgingen in Duitsland. Steeds be-
nadrukte hij de verbondenheid van de Joodse 
gemeenschap met Nederland. 

(Vijf jaar werkten Salomons en anderen aan de 
opvang van Joodse vluchtelingen. Toen kwam 
de Kristallnacht. ‘Furie over Duitschland. Al-
les wat joodsch is vernietigd’ opende De Gel-
derlander op vrijdag 11 november 1938. De 
regering verzachtte het strenge vluchtelingen-
beleid voor korte tijd.)

Kristallnacht
Het kwalijke karakter van het naziregime was 
inmiddels wel tot de hele wereld doorgedron-
gen. Daarom werd kort na de Kristallnacht 
aan de Nederlandse grens niet iedereen zon-
der meer teruggestuurd. Toen echter na enkele 
weken het ingestelde maximum van zevendui-
zend vluchtelingen was overschreden, ging 
de grens weer nagenoeg op slot. Slechts bij 
dreigend levensgevaar of als het ging om kin-
deren en vrouwen werd nog toegang verleend, 

zo meldde minister-president Hendrik Colijn 
al eind januari 1939 aan het parlement. Door 
de vele illegale grensgangers steeg het aantal 
vluchtelingen dat na november 1938 het land 
binnenkwam niettemin tot boven de tiendui-
zend. Als de politie deze illegale grensgangers 
aantrof, werden de mannen naar een besloten 
opvang gebracht, terwijl hun vrouwen en kin-
deren elders werden opgevangen. 

Kinderen uit Keulen
De correspondent van Het Vaderland en het 
Algemeen Handelsblad sprak op donderdag 
17 november 1938 in de Nijmeegse synago-
ge uitgebreid met een zeer drukbezette Salo-
mons: ‘Onophoudelijk rinkelde de telefoon.’ 
Salomons had zorgen over zeven kinderen die 
op goed geluk uit Keulen waren aangekomen, 
de oudste veertien jaar, de jongste drie en een 
half. Hun huis in Keulen was ’s nachts over-
vallen door een bende nazi’s, die de hele in-
boedel kort en klein had geslagen. De kinderen 
wisten zich een week lang schuil te houden, 
zwervend door de stad. Vervuild en schamel 
gekleed waren ze door hun moeder op de trein 
gezet en op het Nijmeegse station door Salo-
mons opgepikt. Het Nijmeegse comité pro-
beerde in contact te komen met de ouders en 
ondertussen te regelen dat de kinderen konden 
blijven. Uiteindelijk gaf Den Haag toestem-
ming, maar, zo drukte Salomons de journalist 
op het hart: ‘Het is dringend noodzakelijk […] 
dat op korten termijn een soepele regeling ge-
troffen wordt. In afwachting desnoods van de 
Internationale regeling van het vluchtelingen-
vraagstuk.’

Joodse oorlogsslachtoffers

Alexander 
Salomons

In zijn boek Voor Joden verboden be-
schrijft Frank Eliëns alle Nijmeegse Jo-
den die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn vermoord. In Mariken komen en-
kelen van hen aan bod. In dit nummer 
rabbijn Alexander Salomons. De tekst 
van deze aflevering is geschreven door 
historicus Jan Brauer. Het is een inge-
korte versie van zijn artikel Willkommen 
in Holland!, gepubliceerd in Jaarboek 
Numaga 65 (2018) op pagina’s 102-121.
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Kindertrein
Op zondagavond 11 december 1938 rond acht 
uur reed onder grote belangstelling een specia-
le kindertrein uit Wenen met zeshonderd Jood-
se vluchtelingetjes tussen 4 en 17 jaar station 
Nijmegen binnen. Ze waren op weg naar Hoek 
van Holland. De krant berichtte: ‘De stem-
ming onder de kinderen was zeer opgewekt en 
allen waren zeer dankbaar voor de hartelijke 
ontvangst. Het vluchtelingencomité had ge-
zorgd voor koffie, brood en fruit, in zoo ruime 
mate, dat men nog overhield. Om kwart voor 
negen reed de lange trein het station Nijmegen 
weer uit, waarbij de vele belangstellenden de 
jonge reizigers hartelijk nawuifden, die op hun 
beurt daarop vroolijk reageerden.’

Tegenover de vreugde over deze speciale kin-
dertrein stond het vluchtelingendrama dat zich 
uitgerekend op hetzelfde tijdstip op het station 
afspeelde, een stukje verderop in de visitatie-
zaal van de douane. Daar waren met de D-trein 

van 18.43 uur uit Kleef 22 kinderen tussen drie 
en zeventien jaar binnengedruppeld zonder 
papieren. Zij werden geweigerd en moesten 
meteen terug. Dat gaf de nodige commotie 
bij de leden van het kindercomité en er werd 
met spoed gebeld naar Den Haag. Daar be-
sloot Croiset van Uchelen (administrateur 
voor de Grensbewaking en de Rijksvreem-
delingendienst) tot een ‘sprekende afwijzing’ 
van deze ‘onregelmatig aangereisde’ kinde-
ren. Hij wilde met dit stevige besluit de on-
georganiseerde toestroom stoppen, met name 
via station Nijmegen. Rabbijn Salomons kon 
niets meer uitrichten. Zwaar teleurgesteld gaf 
hij de aanwezigen te kennen dat zijn aanvan-
kelijke vreugde over de speciale kindertrein 
door dit incident behoorlijk was vergald. Een 
journalist registreerde de trieste aftocht: ‘…
in alle heerlijke Hollandse nuchterheid klonk 
het consigne: “Terug...!” […] En toen zijn die 
twee en twintig kinderen als een kudde zwarte 
schapen door de tunnel naar het tweede perron 

gedreven en met de trein van 20.14 uur precies 
op tijd naar Duitsland teruggegaan. Zij waren 
anderhalf uur in ons gastvrije Nederland ge-
weest... Er waren er bij, die wanhopig huilden. 
De jongens keken teleurgesteld en de meisjes 
drukten de zakdoek in de ogen.’

Wisselend succes
De berichten over de zeer actieve steun aan 
Joodse vluchtelingen op het Nijmeegse station 
waren behoorlijk verspreid geraakt in Joodse 
kringen in Duitsland. Binnenkomst verliep 
daar ‘gemakkelijker’ dan op andere stations, 
zo werd verteld. In Berlijn en Keulen kregen 
vluchtelingen daarom het advies via Nijmegen 
te reizen. Toch was het Nijmeegse vluchtelin-
gencomité niet altijd succesvol. Dat was al ge-
bleken uit het pijnlijke incident in december, 
maar ook in de maanden daarna waren er te-
leurstellingen. Over februari 1939 rapporteer-
de de Doorlaatpost Station Nijmegen van de 
douane, dat er in totaal 1.546 vreemdelingen 
waren gearriveerd, onder wie 1.262 Duitsers. 
Over de Joodse vluchtelingen onder hen werd 
in kille cijfers gemeld: ‘Doorgelaten 1 volwas-
sene en 13 kinderen, teruggezonden 9 volwas-
senen en 51 kinderen’. Ook Salomons schreef 
op 23 februari naar het landelijk comité dat in 
de voorbije week alle in Nijmegen gearriveer-
de kinderen op last van het departement waren 
teruggezonden.

Slechte afloop
Met het gezin van rabbijn Alexander Salo-
mons liep het slecht af. Al in november 1940 
werd de rabbijn door de gemeente op non-ac-
tief gezet als leraar Hebreeuws van het Stede-
lijk Gymnasium. Het ontslag per 1 maart 1941 
werd aangezegd in een brief van burgemeester 
Steinweg. (…) Het gezin Salomons verhuis-
de op 13 april 1943 naar Amsterdam. (…) 
Dat bleek slechts een tussenstation, want op 
20 juni kwamen ook zij aan in kamp Wester-
bork. Begin juli volgde het transport naar ver-
nietigingskamp Sobibor in Polen. Alexander 
Salomons (52), zijn vrouw Roosje (49), hun 
kinderen Louis (20), Sara (18) en Abraham 
(12) werden op 6 juli op transport gesteld uit 
Westerbork en meteen na aankomst in Sobibor 
op 9 juli vermoord. Dochter Sprins (17) was 
in Westerbork ziek geworden. Zij moest op 20 
juli alsnog op transport naar Sobibor. Ook zij 
werd meteen vermoord.

Tekst: Jan Brauer
Foto Salomons: Fotopersbureau Gelderland, collectie 
Regionaal Archief Nijmegen. Foto gezin Salomons: 
collectie Joods Monument. Foto station: Aviodrome 
Lelystad, collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Station Nijmegen in 1935, uiterst links douanegebouw aankomst vluchtelingen
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Alexander Salomonsplein 
We stonden in de Paraplufa-
briek naar het verhaal te luiste-
ren van de Deense kunstena-
res Nina Stoettrup Larsen over 
de blijvende Europese invloed 
op koloniën in Afrika. De 
expositie was aanleiding voor 
een reünie met een vriend en 
reisgenoot. Tijdens de lunch 
haalden we herinneringen van 
onze reizen op naar en door 
de streken van onvrijheid. De 
reizen waarmee wij als vrije 
mensen de absurditeit van grenzen en het menselijk leven binnen despo-
tische systemen ervoeren. Maar de belangrijkste vraag die mijn vriend 
Arnon Grunberg stelde was: ‘Hoe gaat het met jouw moeder?’

Het belangrijkste dat ik aan hem wilde geven, was het Nijmeegse boek 
Voor Joden verboden. Het gesigneerde boek van Frank Eliëns, waarin 
Joodse Nijmegenaren geportretteerd zijn die wellicht de ouders van Arnon 
in Auschwitz ontmoet hebben. Het boek van de Nijmeegse schrijver heeft 
de grootste onderzoekschrijver van Nederland ontroerd. Ik was mijn vriend 
Henk dankbaar dat hij ons ingeschreven had om bij de signeersessie van 
Eliëns te zijn. Het boek verklaart waarom Frank Eliëns Nijmegenaren met 
een vluchtelingenachtergrond zo hartelijk bejegende. 

Bij het verlaten van de Paraplufabriek wilde ik de seringen ruiken, die voor 
een van de vele herenhuizen aan de Johan van Oldenbarneveltstraat in 
bloei stonden. Toen ik merkte dat een van de mooie gevels mij de bitter-
heid van het koloniale verleden in herinnering bracht, draaide ik me om. 
Ik stond nu op het plein tegenover het station dat naamloos Stationsplein 
is gaan heten. De plek waar ik 27 jaar geleden als asielzoeker opgehaald 
werd. 

Hier kwamen vanaf 1933 de eerste Joodse vluchtelingen uit Duitsland aan. 
Hier haalde rabbijn Alexander Salomons de kinderen op die zonder ouders 
uit Keulen waren gevlucht. Hier werden de Nijmeegse Joden naar wie de 
stad haar rug had gekeerd, op transport gezet. Hier verliet Salomons met 
zijn vrouw en kinderen de stad waar hij sinds 1925 woonde. Sobibor werd 
in 1943 het eindstation van familie Salomons die via het kamp Westerbork 
daar naartoe getransporteerd was. 

Toen ik in 1999, in aanloop van de millenniumwisseling, een bundel met 
gedichten en verhalen van vluchtelingenschrijvers publiceerde, en hoopte 
dat ik daarmee het nieuwe millennium een millennium van vrede en men-
selijkheid kon laten zijn, kwam de Dukenburgse dichter Els Wrona-Metgod 
naar me toe en vroeg of zij ook mee mocht doen. ‘Maar bent u een vluch-
telinge?’, vroeg ik haar. Zij antwoordde: ‘Als kind moest ik onderduiken…’ 
Het laatste gedicht van de bloemlezing Veelzeggende cijfers dat Gered 
heet, is van haar:

Was het toen niet die ene
wij zouden niet meer zijn
uit het leven gewoon verdwenen
zoals velen die werden vermoord
en niemand die onze stemmen 
ooit nog zou hebben gehoord…

Als er één naam is die de prijs van het grote goed Vrijheid in Nijmegen 
belichaamt, is dat wel die van Alexander Salomons.

Ik verlang naar de tijd waarin elke treinpassagier op het fraaie Alexander 
Salomonsplein aankomt en de waarde begrijpt van de vrijheid in de oudste 
stad aan de Waal. 

Qader Shafiq   Foto: Jacqueline van den Boom

Alexander Salomons 
verdient een monument
‘Als er één naam is die de prijs van het grote goed Vrij-
heid in Nijmegen belichaamt, is dat wel die van Alexan-
der Salomons.’ Dat schrijft Qader Shafiq in zijn column 
hiernaast. Als er íemand is die het verdient permanent 
herdacht te worden, dan is hij het. De centrale plek-
ken in Salomons’ Nijmeegse leven waren de Gerard 
Noodtstraat, waar hij woonde en werkte, en het station. 
Daar ging hij naartoe om met het stedelijk hulpcomité 
Duitse vluchtelingen te helpen, die vanaf 1933 binnen-
druppelden in een gastvrije stad. En het is de laatste Nij-
meegse plek waar hij kwam toen hij de stad moest ver-
laten. Net als bijna alle Joden. Een uitermate geschikte 
herdenkingsplek.

Het station wordt uitgebreid en vernieuwd. NS, ProRail 
en gemeente hebben afgesproken dat hierbij aandacht 
zal zijn voor de geschiedenis. Ooit was dit het mooiste 
station van Nederland. In de oorlog werd het deels ver-
nietigd. Het staat symbool voor de wederopbouw. Maar 
het is ook een symbool van iets anders: de opvang van 
vluchtelingen – niet alleen Joodse in de jaren 30, maar 
bijvoorbeeld ook Belgische in 1914. Het is ook de plek 
waarvandaan bijna alle Nijmeegse Joden gedeporteerd 
zijn naar de vernietigingskampen. Alexander Salomons 
is de verpersoonlijking van deze tragedie. Zijn verhaal 
is een integraal onderdeel van de stadsgeschiedenis en 
het station is de centrale plek. 

Om deze redenen stellen wij voor het Stationsplein te 
vernoemen naar Alexander Salomons en/of hem daar 
middels een monument te herdenken. We hopen dat 
NS, ProRail en ons stadsbestuur – zowel B en W als ge-
meenteraad – hiertoe besluiten. Opdat wij niet vergeten.

Marjolein Baltussen
René van Berlo
Clem Bongers
Dick Bos
Marjan Bos
Jan Brauer 
Hendrik-Jan Derksen 
Frank Eliëns
Fifi Groenendijk
Kees Groenendijk 
Mariska van Heijster 
Wim Hompe
Frans Houtbeckers 

OPROEP AAN NS, PRORAIL 
EN STADSBESTUUR

Qader Shafiq

Bregje Jaspers 
Rob Jaspers
Mariët Mensink
Hette Morriën
Qader Shafiq 
Hans Slavenburg
Janneke Slavenburg-Bon
Frans B. Tromp 
Dolly Verhoeven
Martijn Vermeulen
Els Vissers
Jeroen van Zuylen



NONNENPLAATS
De Nonnenplaats in de Benedenstad is een 
van de Nijmeegse plekken die door de eeuwen 
heen het meest in beeld is gebracht.

Een van de redenen is ongetwijfeld het voor 
Nederlandse begrippen grote hoogteverschil tus-
sen de Nonnenplaats beneden en de Nonnenstraat 
boven. Aan de straat staat sinds 1756 een syna-
goge, het hart van de Joodse gemeenschap. In de 
loop der tijd vestigde deze gemeenschap in de 
aangrenzende panden een school. 

Begin twintigste eeuw werd de synagone te klein. 
Er kwam een nieuwe in de Gerard Noodtstraat 
(zie pagina’s 4 en 5). Die werd in 1913 geopend. 
Na de oorlog was de Joodse gemeenschap gede-
cimeerd en was dit gebouw te groot. Het naast-
gelegen schooltje werd als synagoge in gebruik 
genomen.

De oude synagoge aan de Nonnenstraat werd 
een bouwval, net als de rest van de Benedenstad. 
Dat is goed te zien op de foto uit 1956. Let voor-
al op de raampartij. In 1965 waren zoveel pan-
den gesloopt dat men vanaf de Nonnenplaats de 
kanunnikenhuisjes en de St. Stevenskerk kon 
zien. 

Eind jaren 70, begin jaren 80 werd de oude 
synagoge gerestaureerd. Toen werd ook de 
Benedenstad herbouwd. Er kwamen 500 sociale 
huurwoningen en 100 dure koophuizen. (Kom 
daar tegenwoordig maar eens om.)

De Joodse gemeenschap groeide weer. In 1999 
kocht ze voor het symbolische bedrag van 1 gul-
den de oude synagoge aan de Nonnenstraat van 
de gemeente Nijmegen. Op 26 novenber 2000 
werd het pand gewijd. Sinds die dag is het weer 
het hart van Joods Nijmegen.

Tekst: René van Berlo. Schilderij 1835: Pieter Caspar 
Christ. Foto’s: 1930: Jan Brinkhoff, 1956: Evert F. 
van der Grinten, 1965: Ger Hellegers; alles collectie 
Regionaal Archief Nijmegen. 2021: Gerie Sandmann  
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Misschien minder opvallend, maar ook in onze dierenweide speelt zich 
het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes af. En dit verhaal is geen 
fictie, maar een mooie, belangrijke waarheid.
Bijen zijn onmisbaar voor het leven op aarde, de ‘verzoemers‘ tussen 
landbouw en natuur. Met dit in ons achterhoofd gingen wij een paar 
jaar geleden gretig in op het aanbod van imker Theo om in onze weide 
een bijenkast met een bijenvolk te plaatsen. Theo komt sindsdien 
trouw de bijen verzorgen en zo is er ieder jaar een fiks aantal potten 
met Kronenburgerparkhoning het resultaat. 
Maar het proces om zover te komen is voor een niet ingewijde 
behoorlijk gecompliceerd. Een van onze geïnteresseerde 
dierenverzorgers is nu bezig onder leiding van de imker het bijenleven 

te leren kennen. Het voert hier te ver hier verder op in te gaan. Er 
zijn genoeg boekjes over dit onderwerp. Als voorbeeld: Dichterbij 
de bij van Alma Huisken is een bron van kennis en wijsheid over het 
bijenleven.

Op de foto is te zien hoe onze dierenverzorgster samen met Theo aan 
het werk is. Intussen heeft zij al haar ‘eigen volkje’. De praktijk en een 
cursus is nodig om het verzorgen van de bijen onder de knie te krijgen. 
Het zal nog wat tijd vergen, maar het ziet er zeker naar uit dat we 
binnenkort een eigen imker hebben onder onze dierenverzorgers! 

Tekst: Joka van Onna   Foto: Birgit Armsdorfer

KRONENBURGERPARKHONING

Kronenburgerpark
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DOOR ANNE DINNISSEN

Man op doortocht 
Hij had zijn muts diep over zijn hoofd getrok-
ken, keek me glimlachend aan en vroeg me 
hoe het was om in mijn eentje daar te tafel-
tennissen. Ik antwoordde dat ik mijn service 
aan het oefenen was. ‘Ik wil het graag een keer 
proberen’, zei hij. Zijn slagtechniek was goed, 
maar door mijn drankgebruik, lachte hij, mis 
ik toch wel vaak het balletje. ‘Vind je het erg, 
als ik even een drankje drink?’  Zijn vrouw was 
jaren geleden overleden en hij kon maar geen 
baan vinden. Hij wilde niet door zijn omgeving 
gezien worden als iemand die profiteerde van 
het geld dat zij achterliet en verkoos een vrij 
leven te leiden en reisde sindsdien door Euro-
pa. Door zijn geïsoleerde bestaan, leerde hij de 
mens toch ook op een andere manier kennen, 
vertelde hij. Men vroeg hem niets en zij liepen 
zelfs met een grote boog om hem heen. ‘Maar 
toch ben ik blij met de keuze die ik gemaakt 
heb: ik ben een vrij mens’ en hij stak zijn armen 
reikhalzend uit naar de lucht. Ik gaf hem het 
pingpongballetje mee en ontving naast een 
diepe buiging, een tandeloze lach van oor tot 
oor. 

Goed idee
‘Moet je niet eens een ballenjongen aanschaf-

fen, zo in je eentje?’ ‘Nee hoor, is goed voor 
mijn conditie, maar wel bedankt voor je tip.’

Gezocht en gevonden
Op een afstand stond een jongeman naar me 
te kijken en kwam langzaam naar me toegelo-
pen. Hij vroeg waarom ik daar in mijn eentje 
stond te spelen. ‘Ach, je probeert iets, niet we-
tende wat de uitkomst zal zijn, maar je hoopt 
natuurlijk wel dat het goed uitpakt.’  ‘Mag ik 
even met u tafeltennissen, dan praten we on-
dertussen even verder’, opperde hij. ‘Ik heb 
een nieuwe baan gekregen en start binnen-
kort; ik had echt niet gedacht dat ik zo snel na 
mijn studie deze kans kreeg. Er zijn gelukkig 
toch echt wel mogelijkheden hoor in deze tijd’, 
glunderde hij, ‘hoe is uw naam eigenlijk?’ .

Picknicken 
Zwijgend op een bankje, samen aan de lunch…
de omgeving bespiedend. 

Welkom
Daar waren ze weer: een student en een jon-
geman uit het asielzoekerscentrum met batje 
en al in de aanslag. ‘Wat leuk dat jullie er weer 
zijn? Nou, ga vooral je gang, veel plezier.’
 

Vraagje
‘Dag mevrouw, hoezo bent u hier alleen aan 
het tafeltennissen??’ 

Schaften
‘He Koentje, moet jij niet eens met die vrouw 
daar tafeltennissen?’ ‘Nee joh, doe jij dat maar.’ 
‘Aah, durf je niet? ‘ Schichtig kwam Koentje 
aangelopen met de anderen op grote afstand 
achterlatend en lachend met de koffiebekers in 
hun hand: ‘effe pauze!’. ‘Jullie mogen straks’, 
zei ik, ‘tenminste..…als je durft ‘. ‘Doen we’… ze 
komen ook nog een keertje terug, verzekerden 
ze mij….

Leeftijd er niet toe doet
Een prachtige glimlach schonk een jonge spor-
ter mij, toen ik samen met een dame van een 
zekere leeftijd de tafel naderde. Ik ontmoette 
haar weer na jaren in de binnenstad, een team-
genoot, terwijl ze met me opliep richting Waal-
kade. ‘Zullen we even samen tafeltennissen?’, 
vroeg ik.  Ze was er een tijdje noodgedwongen 
tussenuit geweest en tja corona... wel een ding 
hoor.  De wind joeg de balletjes over de kade 
en de sporters, verbaasd naar ons kijkend, 
schopten de balletjes naar ons terug.  Gelukkig 
zijn ook wij nog jong in de benen en een extra 
warming up balletjes rapen helpt ons daar wel 
een handje bij. Met een stralend gezicht nam 
ze afscheid en uhh.…kom je hier vaker….?

Wat weet jij dat ik niet weet
‘Nou mevrouw, zo kan ik ook wel winnen in 
mijn eentje’.

Reageren? Mail naar Anne Dinnissen, 
annedinnissen@hotmail.com

Foto: Gerie Sandmann

Ontmoetingen aan de Waalkade:Ontmoetingen aan de Waalkade:
 ‘Een tafel voor…2?
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Wanneer deze editie van Mariken verschijnt, is het 
alweer ruim een maand geleden dat de grootste vrij-
willigersactie van Nederland ‘NLdoet’ plaats vond. 
Meer dan 350.000 Nederlanders deden mee en er 
werden veel activiteiten vooral voor ouderen geor-
ganiseerd. Zo konden bewoners van een zorgcen-
trum niet meer naar de markt, dus kwam de markt 
naar de bewoners. Of werd er genoten van een be-
auty-uurtje of een muziekmiddag. In het wijkcen-
trum ’t Oude Weeshuis kon men genieten van een 
high tea. NLdoet wordt ieder jaar georganiseerd 
door het Oranjefonds. Ook wijKring Centrum deed 
dit jaar weer mee.

Vrijwilligerswerk
Nederlanders doen veel aan vrijwilligerswerk. Zo’n 
4 miljoen Nederlanders doen elke maand minimaal 
een keer vrijwilligerswerk. De redenen verschil-

De wijKring in de wijk
len. Sommige zien het bijvoorbeeld als een morele 
plicht, anderen doen het omdat het goed op hun cv 
staat, omdat ze er veel contacten op doen of omdat 
het een gevoel van verbondenheid geeft. Vaak is het 
een combinatie van deze redenen.
De grootste groep vrijwilligers in Nederland is tus-
sen de 25 en 35 jaar en doet vrijwilligerswerk dat 
gerelateerd is aan hun kind. Ze zijn bijvoorbeeld 
voorleesouder op de basisschool van hun kind of 
staan in de kantine van de sportclub waar hun zoon 
voetbalt. Dan is het des te meer verwonderlijk dat 
tijdens NLdoet mensen het liefst vrijwilligerswerk 
voor ouderen doen.

WijKring Centrum
Zo togen de deelnemers van wijkring Centrum Nij-
megen op vrijdag 28 mei j.l. naar zorgcentrum de 
Griffioen. Coördinator wijKring Centrum Lieke 
van de Braak vertelt: ‘Op NLdoet kun je je inschrij-
ven voor bepaalde vrijwilligersactiviteiten. Maar 
die in het centrum zaten vol, dus moesten we onze 
actieradius uitbreiden. Zo kwam zorgcentrum Grif-
fioen in Nijmegen-West in beeld.’

Griffioen ligt in de wijk de Biezen op steenworp 

afstand van de binnenstad en het centraal station. 
Er zijn verschillende voorzieningen direct binnen 
handbereik zoals winkels, een kapper, een dokters-
praktijk en een apotheek. De appartementen zijn 
speciaal voor mensen van allerlei leeftijden die 
moeite hebben met bewegen of een rollator of rol-
stoel nodig hebben. Met medewerkers van ZZG 
zorggroep bekijken zij samen wat ze nog zelf kun-
nen doen, welke rol de familie en netwerk kunnen 
spelen en waar ondersteuning van de ZZG bij nodig 
is. Zo kunnen de bewoners hun dagelijkse leven 
voortzetten zoals zij dat gewend zijn.

Maar in een zorgcentrum zijn er natuurlijk altijd 
dingen die blijven liggen. Zo ook in Griffioen. De 
buitentuin moest hoognodig onder handen geno-
men worden. De leiding van het zorgcentrum had 
gezorgd voor plantjes en andere materialen, en zo 
stroopten die vrijdagmiddag wijKringers Annette, 
Annique, Anouk, Valerie, Mark en Jesse de mou-
wen op. Door hun inzet lag aan het einde van de 
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middag de buitentuin van Griffioen in ieder geval 
voor de komende maanden er weer acceptabel 
bij.

Maar de wijKring Centrum doet méér. Omdat 
Mariken Magazine gedurende de corona-crisis 
problemen heeft gekend met de distributie, werd 
het initiatief genomen extra verdeelpunten in te 
richten in de Molenpoortpassage. Bij de ingan-
gen aan de Ziekerstraat en Molenstraat staan 
tegenwoordig fleurig blauw-wit geschilderde 
houten kratjes waar bezoekers Mariken gratis 
kunnen meenemen. En deze houten kistje hebben 
hun kleuren te danken aan de wijKringers. 

Tot slot
De wijKringers willen van betekenis zijn voor 
de wijk waarin ze wonen. Daarom staan ze open 
voor allerlei initiatieven die er georganiseerd 
worden en willen daarin een actieve rol spelen. 
Weet u misschien iets voor hen? Voor méér in-
formatie kunt u contact opnemen met Lieke van 
de Braak, lbraak@pluryn.nl, of Maarten Bevers,  
Maarten.Bevers@Bindkracht10.nl. En noteer 
maar meteen alvast voor volgend jaar NLDoet 
op 11 en 12 maart. Ook de wijKringers doen dan 
weer mee.

Bron: sites Oranjefonds, NLdoet, ANP, brochure 
Griffioen

Tekst: Jack Fila
Foto’s: wijKringers Centrum Nijmegen

Een oplettende bezoeker van het centrum 
heeft hem vast al eens gezien, deze die-
renliefhebber pur sang, die op een viertal 
plekken in het centrum van Nijmegen zijn 
lievelingsdieren van water en gezond voed-
sel voorziet.

Remo heeft al eens in de Brug gestaan, maar 
Mariken wilde ook eens nader kennis met 
hem maken om te doorgronden wat Remo 
beweegt om al zeven jaar lang, elke dag, weer 
of geen weer, zijn duifjes te bezoeken. 

We hebben afgesproken op het Plein 1944, bij 
de eerste boom tegenover de Primark. Als je 
goed kijkt zie je dat de duiven een ingebouw-
de klok hebben, want Remo 
komt met zijn fiets en gewa-
pend met plastic tas altijd stipt 
om 14.00 uur. Mariken zit er om 
half twee en om kwart voor lan-
den de duiven één voor één op 
een tak boven mijn tafeltje. 

Ze herkennen hem van een uur 
afstand en terwijl Remo zijn 
fiets neerzet, excuseert hij zich 
met de woorden dat hij alvast 
wat strooit om ze bezig te hou-
den, alvorens aan het gesprek 
te beginnen. Het landingsgestel gaat uit en 
de vlucht naar beneden wordt ingezet. Toe-
schouwers kijken geamuseerd toe. 

Remo zet zich aan tafel en vertelt dat hij Arts 
heet van zijn achternaam. Zijn leeftijd houdt 
hij liever geheim. Hij is jong van geest en daar 
houden wij het bij. Zijn liefhebberij is ooit be-
gonnen toen hij een terrasje pakte en een duif 
bij hem kwam bedelen. Daar genoot hij zo van 
dat hij dat de volgende dag weer deed en zo 
groeide zijn bekendheid onder de duiven dus-
danig dat ze gewoon bij hem op schoot en 
handen landen. Elke stad en dorp heeft een 
grote populatie, veelal gestrande verwilderde 
postduiven, die de straten en pleinen bevol-
ken. Remo weet dat als geen ander en zorgt 
dat de duiven gewoon goed duivenvoer krij-
gen in plaats van alle etensresten naast prul-
lenbakken en op terrasjes. Dat laatste voedsel 
lokt ratten en maakt de duiven ziek met alle 

gevolgen van dien. Veel mensen vinden het 
fijn dat hij dit doet en hij krijgt dan ook veel 
positieve reacties.

Op de vraag hoe hij dit allemaal bekostigt, 
antwoord Remo dat hij niet rookt, drinkt of 
uitgaat. Voor vakantie heeft hij ook geen 
tijd, want dan missen de duiven hem en hij 
zijn duifjes. Op vier plekken in de binnenstad 
voorziet hij zijn gevleugelde vriendjes van 
spijs, namelijk in de Molenstraat tegenover 
de kerk, de Ziekerstraat, de Lange Hezelstraat 
nabij het Kruitvat en op het Plein 1944. 

Remo is een gelovig iemand en overtuigd pa-
cifist. De duif staat voor hem als een symbool 

van vrede. Hij is dan ook fel 
tegen gewapende conflicten, 
daar los je niets mee op. Ook 
refereert hij aan de Bijbel, 
waarin meermalen de duif 
symbool staat. Kijk maar bij de 
Ark van Noach en bij de Heilige 
Geest. Hij ziet het als een roe-
ping om deze dieren te eten te 
geven. 

Mariken ziet Remo als een 
bijzonder mens, die een plek 
in onze samenleving verdient. 

Met zijn autisme is het voor hem lastig om 
een reguliere baan te vervullen, maar dit is 
voor hem een zinvolle dagbesteding. Hij is 
een tijd vrijwilliger geweest bij de dierenam-
bulance, want ook andere dieren gaan hem 
na aan het hart, maar nu is hij bezig met een 
cursus Spaans en dat slokt ook veel van zijn 
tijd op. 

We stoppen met het interview, want de duifjes 
wachten op de rest van hun lunch. Terloops 
meldt Remo nog dat zijn lievelingsduif Japie 
altijd pas om 5 uur naar beneden komt en 
dat hij nooit voor die tijd naar huis gaat. We 
zien Japie zitten in de boom en verzuchten 
dat Remo een lief mens is. Wij wensen hem 
en zijn duiven een mooi leven en nemen 
afscheid. Onze lieve Heer heeft nog steeds 
apostelen. 

Tekst: Anneke Arzbach   Foto: collectie Remo

Remo de Duivenman 
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Inspirerende jongeren

CHRIS ZYLICZ
BAKE THE WORLD A BETTER PLACE

In het Honigcomplex bevindt zich tussen 
de vele culturele en creatieve bedrijven 
(achteraan de Waalbandijk nummer 14H) 
Bakkerij KoekKoek. Duidelijk herkenbaar 
aan de azuurblauwe muur met een vrolijke 
wandschildering van een vogeltje. Deze 
bakkerij wordt onder meer gerund door de 
33-jarige Chris Zylicz. Chris is van Poolse 
afkomst maar een echte Nijmeegse. Via 
een wereldse omweg, waarin zij onder an-
dere gestudeerd heeft in Australië, heeft zij 
uiteindelijk haar weg weer terug gevonden 
in Nijmegen. Na een lange zoektocht van 
het vinden naar de juiste studie en haar 
plek in de wereld, kwam Chris in de ban-
ketbakkerij terecht. 

Chris heeft eerst creatieve therapie gestu-
deerd. Daarna heeft zij in Australië haar Mas-
ter behaald in kinder Palliatieve zorg. Dit vond 
ze wel heel heftig en was erg onder de indruk 
van de studie. Toen zij weer terug kwam in 
Nederland, wilde ze in eerste instantie niet 

meer in de jeugdzorg en kinderpsychiatrie 
werken. Ze had via stages gemerkt dat dit 
haar iedere keer toch weer teveel raakte en 
dat het te dichtbij kwam. Chris heeft zelf al op 
jonge leeftijd te kampen gehad met depres-
sies en langdurende opnames. Zo werd zij 
teveel geconfronteerd met haar verleden..

Dit is wat ze wilde gaan doen
Ze besloot geheel iets anders te doen en 
een banketopleiding in Beverwijk te volgen. 
Na haar opleiding verzandde ze al snel in de 
eentonigheid van het werken in een reguliere 
bakkerij. Hier voelde zij zich niet thuis. maar 
vond het bakken nog wel leuk. Na een tip is zij 
bij een horecabedrijf in Heesch gaan werken, 
waar zij dagbesteding hadden voor jongeren 
die vanuit een horecagelegenheid taarten 
bakten. Dit waren met name jongeren met 
autisme. Na een jaar hield haar baan daar op 
te bestaan. Maar ze wist wel dat dit de leukste 
baan was die ze ooit had gehad en dat dit is 
wat zij wilde gaan doen.

Samen met de veelzijdige Ieke
Toen de gelegenheid zich voordeed en het 
juiste pand zich aandiende werd er een 
crowdfunding opgezet die maar liefst 27.000 
euro opleverde. Chris kreeg veel steun van de 
gemeente, business coaches en ontving een 
ondernemingsuitkering. Iedereen wilde graag 
helpen en vond het een goed idee. Ze kon 
de al bestaande bakkerij met bijbehorende 
apparatuur overnemen. Sinds december 2020 
is Chris dan ook de trotse directeur en oprich-
ter van bakkerij KoekKoek. Deze bijzondere 
bakkerij biedt een werkplek aan jonge mensen 
tussen de 16 en 27 jaar met een psychische 
kwetsbaarheid. Ze doet dit samen met de 
veelzijdige psychologe Ieke Berens die ze nog 
kende van haar tijd toen ze samen werkten bij 
de kindertelefoon.

Meedraaien in de maatschappij
Hierdoor kwam Chris in een nieuwe fase van 
haar leven. Ze besloot geen moeilijke dingen 
meer te doen en wilde graag mensen blij 
maken. Ze wil haar eigen ervaring inzetten 
bij jonge mensen met een psychische kwets-
baarheid. Laten zien dat het wel mogelijk is 
om mee te draaien in de maatschappij en 
om werk en structuur te hebben. En ze een 
perspectief te bieden op de toekomst. Zo 
heeft iedere jongere een apart behandelplan 
met diverse doelstellingen, waarbij bakken als 
middel wordt ingezet. Chris wil dat de jonge-
ren serieus genomen worden en op maat een 
baan kunnen krijgen en volhouden. 

Dat opstapje hebben ze nodig
Ondanks de corona zijn ze toch van start 
gegaan met de jongeren, omdat de af-
standsplekken zich daarvoor leenden. Eind 
december kwam de eerste. Dit moesten wel 
jongeren zijn met de juiste indicatie die al 

KoekKoekjes

De bakkerij
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Chris Zylicz (rechts) aan het werk met Yoerie 

Burchtstraat

klaar zijn met de zorg en therapieën. Zij moe-
ten voldoende hersteld zijn om een stap ver-
der te kunnen zetten. ‘Door bij ons te werken 
leren ze de basisprincipes van een werkzaam 
bestaan.’ Op tijd opstaan, zich douchen en op 
tijd aanwezig zijn op het werk.’ Dat opstapje, 
die structuur hebben ze nodig’, zegt Chris. 
Het zijn jongeren met diverse kwetsbaarheden 
zoals depressies, angststoornissen en autisme.

Geen therapie maar werktraject
Chris benadrukt dat zij en Ieke (al zijn ze daar-
voor wel gekwalificeerd) geen therapie geven 
maar een werktraject zijn. Ze begeleiden de 
jongeren en maken een plan met ze, waarin 
hun krachten en leerpunten verwerkt wor-
den. Zo kan iemand die bijvoorbeeld sociaal 
angstig is als taak krijgen om de verkoop in 
de winkel te doen, om zo het contact met de 
klanten aan te gaan. Bijtijds wordt geëvalu-
eerd of het plan nog nuttig is, of dat het met 
andere begeleiding moet worden bijgesteld. 
De ouders worden hier ook in gekend. Er 
wordt goed gelet op de dynamiek van de 
groep omdat niet iedereen op hetzelfde ni-
veau zit. Er zijn veel aanmeldingen en ze zitten 
bijna vol.

Laat ze leren van hun fouten
Chris is beretrots op wat ze heeft neergezet. 
‘Ik heb heel veel depressies gehad. Ben vaak 
opgenomen en had veel hulpverlening. En nu 
sta ik gewoon op Linkedin met wat ik bereikt 
heb! Ik bedenk dan dat mijn hulpverleners 
uit het verleden dat ook kunnen zien’, lacht 
ze stralend. ‘Toen ik als 16-jarige werd opge-
nomen, dacht ik “Het wordt nooit meer wat 
met me”.’ En kijk nu. Supertrots! ‘En dat gun ik 
anderen ook. Ze hebben nog een heel leven 

voor zich en je kunt heel veel impact maken 
door het nu te doen. Ze kunnen ook allemaal 
veel meer dan ze denken. Dat geeft ze ver-
trouwen’. 

KoekKoek 
De naam KoekKoek is een dubbel woord-
grapje: bedacht door Chris. ‘Ik dacht in eerste 
instantie “Leuk, KoekKoek van het vogeltje, 
maar toen wees een vriend mij op de dubbele 
betekenis in verband met de clientèle.’ Het 
bestuur vond het goed. ‘Zelfspot is belang-
rijk’, vindt Chris. ‘Zo hebben we ook wel eens 
koekjes die mislukt zijn misbaksels genoemd.’ 

Toekomst
Veel gebouwen bij de Honig houden op te 
bestaan. Wij moeten 1 januari uit ons pand. 
We zijn nog hard op zoek naar een volgende 
locatie, dus dat is nog even spannend. Ver-
der zijn we nog van plan om een workshop 
veganistisch bakken te organiseren, waarbij 
biologische ingrediënten worden gebruikt.’ 
KoekKoek is heel duurzaam en heeft wel vijf 
afvalbakken om resten te scheiden. ‘Alles is 
herbruikbaar.’
Chris zegt dat ze niet willen uitbreiden in de 
zin van een groter bedrijf. Volgens haar zit 
de kracht in het kleinschalige. ‘Dat maakt het 
juist veilig voor de jongeren’. Ze gaan wel 
stageplekken aanbieden aan studenten van 
het ROC en de HAN. ‘En in de verre toekomst 
graag meerdere bakkerijen’, zegt Chris met 
een voldaan gezicht.
KoekKoek met al zijn lekkerheden zijn te be-
wonderen op www.bakkerijkoekkoek.nl en te 
volgen op Facebook en Instagram.

Tekst: Karin Toussaint   Foto’s: Gerie Sandmann

Onbezonnen
Soms kom je in een fotoalbum wat 
opvallende of zo u wilt minder opvallen-
de foto’s of delen ervan tegen die een 
ander ‘licht’ werpen op huidige of eigen-
tijdse omstandigheden. Deze foto uit de 
jaren 60 geeft dit ondubbelzinnig weer. 
We praten over de bezonningsstudies 
die op de Grote Markt gemaakt zou-
den zijn. Een studie die haar schaduw 
figuurlijk vooruit werpt. 
Tegenover de onvolprezen horeca-ter-
rassen op de Grote Markt wenst het 
lokale grootwinkelbedrijf vijf etages te 
bouwen bovenop een als minder fraai 
omschreven voor- en zijkant van een 
voormalig groot winkelpand. 
Gevolg: horeca-ondernemers die zich 
afvragen: ‘Wat is dit nou?’ Hebben we al 
schaduw van de buren aan de overkant. 
Nu wordt er nog een veste bijgebouwd. 
Vragen alom dus. 
De schaduw op de foto is duidelijk. Die 
werpt haar schaduw letterlijk vooruit. 
Heeft corona de horeca al behoorlijk 
met de neus op de feiten gedrukt, er 
komt nu nog eens een klap achteraan. 
Het dagelijkse uitgaansgebied van Nij-
megen wordt overmand door een bouw-
kundig plan dat niet uitblinkt in strate-
gisch ‘inzicht’ respectievelijk ‘uitzicht’. 
Terrassen die op het zuiden liggen 
worden hierdoor letterlijk in het donker 
gezet. Van april tot einde september. 
Gevolg: mensen kiezen voor terrassen 
op andere plaatsen! 
Wat meer bezonnenheid van betrokken 
besluitmakers zou mogelijk de angel uit 
dit conflict kunnen halen. Terrassen zijn 
immers recent verbreed en verlengd als 
dienstbetoon van overheid richting hore-
ca. Hoe minder omzet voor horeca, hoe 
meer geld de overheid dient te inves-
teren in regelingen zoals TVL (Tege-
moetkoming vaste lasten) en NOW als 
soortgelijke regeling voor zelfstandigen.
Wat is overigens beter hierbij: samen-
werken om de bedrijfscondities blijvend 
te verbeteren, of dat nalaten en tegen-
werken in ieders nadeel?

Vincent Beijk   Foto: collectie auteur
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DE HEZELSTRAAT IN VERHALEN (12)
Lange Hezelstraat 41A, Wijers (bakker), Keijser (mode)

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 41A, Ton en Dorry Keijser en 
José, de kleindochter van Theo en Bertha Wijers,

Ed Nieuwenhuis (links) en 
Thed vanden Berg

1 april 1977
De grote dag is aangekomen. Dorry en Ton 
Keijser gaan op 1 april 1977 naar de notaris 
om de stukken te ondertekenen voor de aan-
koop van pand nummer 41A in de Lange He-
zelstraat. Bakker Jan Wijers is de verkopende 
partij en als iedereen bij de notaris is aange-
schoven, meldt hij: ‘Ik moet jullie iets beken-
nen!’ ‘En dat is?’, vraagt Ton Keijser. 
‘Jullie krijgen er nog twee panden bij.’ 
Gratis en voor niks. Zó komt pand nummer 
41A in 1977 in bezit van de familie Keijser. 

De geschiedenis van 41A 
Bij het beschrijven van de panden en hun be-
woners in de Lange Hezelstraat is het boek 
van Willy Niessen Nijmegen, bewoningsge-
schiedenis van de Lange Hezelstraat een wel-
kome aanvulling.*) Daarin beschrijft ze de be-
woners van 1400 tot 1850. Bij pand 41A staat 
te lezen dat ‘ene Peter Kreft in 1558 eigenaar 

werd van het huis met een plaatsje. Ondanks 
het feit dat hij eigenaar werd, had hij toch fi-
nanciële verplichtingen. Hij was per jaar ne-
gen gouden hertog Philippus gulden schuldig.’

Een sprongetje naar 1699. ‘Het huis aan de 
Hezelstraat met het achterhuis aan de Hessen-
berg tegenover het Arme Kinderhuijs werd in 
1699 voor een bedrag van 900 gulden door Jan 
Helmich gekocht.’

‘Het was 1715 toen Jan Derksen en Roelofke 
Willemsen het perceel aan de Hessenberg van 
Jan Helmich kochten. Ze betaalden er 1200 
gulden voor. In de koopakte stond wel een 
extra bepaling. De verkopers mochten in het 
kleine huisje aan de Hessenberg blijven wo-
nen zonder huur te betalen. Wel moesten ze 
de belastingen die op het huisje lagen betalen.’

Panden en hun eigenaren aan de zijde van de 

Hessenberg hebben dus vaker voor verrassin-
gen gezorgd. Niet alleen in 1977, maar ook in 
1715.

We maken nu een sprongetje van 1715 naar 
1897. 
Een overzicht van de bewoners vanaf 1897:
• 1897 – Van den Dungen (in 1930 Van Dun-

gen);
• 1922 – Bakker Wijers;
• 1977 – Boetiek Scorpi van de familie Keijser;
• 1992 – Candy World;
• 2011 – V.O.F. Toebiedoebie Kraamkadospe-

cialist;
• 2018 – Bold damesmode;
• 2020 – Travel XL.

1897, de gevel van 41A
1897. In dat jaar werd 41A, winkel/woonhuis 
uit de negentiende eeuw, voorzien van een 
nieuwe gevel (foto 1). Architect Derk Semme-
link was de uitvoerende architect, A.D.A. van 
den Dungen was de opdrachtgever. De gevel 
is rijkelijk versierd met natuursteen en heeft 
de kenmerken van verschillende bouwstijlen. 
Het pand is grotendeels gebouwd in Hollandse 
renaissancestijl, maar er zitten ook elementen 
van Art Nouveau in, bijvoorbeeld de tekst in 
de borstwering van de erker (foto 2). Boven 
de grote rondboog-nis is het bouwjaar in Ro-
meinse cijfers aangegeven (foto 3). Aan de 
geveltop vallen vooral de spitse pinakels op. 
Nog een voorbeeld van een nieuwe stijl is de 
ijzeren puibalk die zich boven de glas-in-lood-
ramen bevindt. De kelder onder nummer 41A 
is veel ouder. Deze dateert van een eeuw daar-
voor. Aan de buitenzijde verwijzen twee kel-
derlichten, voorzien van roosters, naar deze 
kelder.

Foto 1. Gevel uit 1897 Foto 2. Tekst in borstweing erker Foto 3, 1897 in Romeinse cijfers op de gevel
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1897, A.D.A. van den Dungen en Van 
Dungen
De tekst in de borstwering van de erker luidt: 
A.D.A. van den Dungen, verwijzend naar de 
koekbakker uit Den Bosch die in Nijmegen 
startte met een koekbakkerij in de Smidstraat. 
Eén van zijn zoons zette de koekbakkerij 
van 1897 tot 1922 voort in de Lange Hezel-
straat 41A. Een andere zoon richtte in 1866 
een koekbakkerij op aan de Broerstraat 44. 
In 1922 werd een nieuwe fabriek betrokken 
aan de Groenestraat onder de naam Cacao en 
Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen. In 
1930 werd de naam gewijzigd in Van Dun-
gen, bekend van de Jamaica rumbonen en de 
Mekkarepen (foto’s 4). Kwatta in Breda nam 
in 1972 Van Dungen over. Het pand aan de 
Groenestraat werd in 1977 gesloopt.

1922, bakker Wijers
In 1922 betrok bakker Theo Wijers (1883) het 
pand op nummer 41A, samen met zijn vrouw 
Bertha (foto 5). Het echtpaar (foto 6) kreeg 
negen kinderen, van wie Canisia de jongste 
is. Canisia Wijers is de moeder van José (Ver-
hoeven). José (1960) bezoekt vandaag met 
ons het pand waar haar opa en oma Wijers hun 
bakkerswinkel hadden (foto 7) en waar José, 
wonend in Brabant, eens in de veertien dagen 
opa en oma opzocht. Beter gezegd: oma, want 
opa was zes jaar voor de geboorte van José 

overleden (1954). Opa en oma woonden in de 
mooie salon boven de winkel, de kamer met 
de karakteristieke erker. Toen opa overleed be-
woonden zoon Jan Wijers en zijn vrouw Greet 
de salon. Jan Wijers zette de bakkerij van zijn 
vader voort (foto’s 8). Op de bovenste etage 
waren Anna en Theo Dijl gehuisvest.
‘Als kind heb ik altijd gedacht dat Anna een 
zus van mijn moeder was, maar Anna was in 
dienst gekomen bij mijn oma als dienstbode 
(“een meid uit Bemmel”). Die woonde daar 
dus in’, herinnert José zich nog al te goed. ‘Zij 
voedde ons mee op!’ (foto 9). In 1977 werd 
het pand verkocht aan de familie Keijser en 
verhuisden Jan en Greet Wijers naar een huis 
aan de Hatertseweg. 

Een karakteristiek, doch klein pand bewonen 
met negen kinderen en een vader als bakker le-
verde nog wel eens problemen op. José vertelt: 
‘Mijn moeder sliep als jongste bij opa en oma 
in de kamer. Haar bedje stond aan het voet-
einde, dwars op het bed van opa en oma. Opa 
moest natuurlijk vroeg op en oma sliep wat 
langer uit. Als mijn moeder dan geluid maak-
te kwam mijn opa met tum-tum en zei “Stil, 
hier heb je tum-tum, dan kan mama nog even 
slapen.” Mijn moeder werd dus opgevoed met 
tum-tum.’ 

Over de indeling van het pand herinnert José 
zich: ‘Op familiebezoek kwam je vanuit de 
Hezelstraat binnen, ging door de gang (bij 
binnenkomst links) door de bakkerij en dan 

kwam je uit in het gangetje bij de keuken, bij 
het binnenplaatsje. De deur stond altijd open 
en dan stonden daar op zo’n trede allemaal 
verse broodjes, roombroodjes en appelflap-
pen. Die stonden op de trap af te koelen. Als 
kind kom je dan in luilekkerland. Ome Jan 
was altijd heel gul, je kreeg altijd iets lekkers.’

‘Mijn opa schijnt een heel zachtaardige man 
geweest te zijn. Hij gaf brood van de dag er-
voor weg aan arme mensen. Zij wisten dat en 
kwamen aan de achterkant, aan de kant van de 
Hessenberg, bij de bakkerij aan de deur. Dat 
heeft mijn oma nooit geweten, want zij was 
een echte zakenvrouw. Toen mijn opa dood-
ging zaten al die arme mensen, die mijn opa 
van brood voorzien had, allemaal in de kerk.’ 
Arme mensen woonden er genoeg in de Lange 
Hezelstraat. 

Via de kelders onder de Hezelstraat doorlo-
pen. Dat verhaal blijft rondzingen, maar tot 
nu toe is van een dergelijke mogelijkheid niets 
gebleken. Wel werden in de loop van de ge-
schiedenis doorgangen gecreëerd tussen twee 
panden om een vluchtweg te maken of voedsel 
uit te wisselen, met name in de oorlog. Zo ook 
tussen de panden 41A en 43A. 
José: ‘Opa heeft in de oorlog een gat gemaakt 
in de muur met de buren. Daar werd voedsel 
uitgewisseld. Broden werden geruild voor 
vlees. En de kelders werden natuurlijk ge-
bruikt om te schuilen.’ 
‘Mijn moeder vertelde dat joodse mensen die 

Foto’s 4. De producten van Van Dungen 

Foto 5. Bakker Theo Wijers, vanaf 1922 in de 
Lange Hezelstraat 41A Foto 6. Opa Theo en oma Bertha Wijers

Foto 7. In dit ‘Controle Boekje’ hield 
opa Theo Wijers zijn administratie bij
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naast hen woonden (familie Van Duuren) spul-
len over een draadglazen dak gedragen hebben 
en die bij 43A naar binnen hebben laten zak-
ken, met de vraag: “Wil je deze spullen voor 
ons bewaren tot na de oorlog?!”’
José: ‘En die spullen hebben we bewaard maar 
zijn nooit meer opgehaald. Nooit meer iets van 
gehoord. Via opa en oma, via mijn moeder bij 
mij gekomen. Ik voel me daar wel bezwaard 
bij.’ 
Na de oorlog stond het pand er nog, wonder 
boven wonder. Bij het schoonmaken vond 
men op één van de kamers de poppenwagen 
terug, met daarin een granaat die niet was af-
gegaan. Specialisten hebben de granaat on-
klaar gemaakt.

1977, Ton en Dorry Keijser
In een vorige passage las u al dat Jan Derksen 
en zijn Roelofke in 1715 geen huur hoefden 
te betalen voor hun huisje op de Hessenberg 
na de aankoop van pand 41A. 262 jaar (1977) 
later stond ook de familie Keijser voor een 
verrassing toen ze aanschoven bij de notaris 
om pand 41A te kopen. De verkopende partij, 
bakker Jan Wijers gaf de familie Keijser twee 
panden aan de Hessenberg er gratis bij (Hes-
senberg 17B en 19).

Ton en Dorry Keijser (foto 10) kwamen van de 
Burchtstraat, waar Ton als oudste van zeven 
kinderen de leiding had over de Bijenkorf. In 
de Burchtstraat werden goede resultaten ge-
boekt, werd een flinke verbouwing succesvol 
afgerond, maar de vader van Ton kon zich niet 
verenigen met Tons prestaties. Een extern bu-
reau moest eraan te pas komen. Het eind van 
het liedje was dat Ton en Dorry verhuisden 
naar Hezelstraat 41A. Dorry had in de Bijen-
korf vijf jaar ínkoop mode gedaan.

Voordat we overstappen naar de Hezelstraat 

nog een anekdote over Ton en zijn Bijenkorf. 
Toen de Bijenkorf in de Burchtstraat geopend 
werd in 1947 was er het verhaal van de Gouden 
Engel. Bij de opening van de zaak traden he-
rauten en een stoet paarden in de Burchtstraat 
aan, want Tons vader had via de Gelderlander 
melding gemaakt dat men op een Gouden En-
gel was gestoten vóór de winkel. Dat hij het 
beeld in de grond had laten stoppen door een 
bouwvakker, vertelde hij pas veel later.

Op Hezelstraat 41A ging Dorry aan de slag in 
de winkel met trendy oosterse kleding en sie-
raden. De naam van de winkel: Scorpi (foto 
11). Ton was teleurgesteld na zijn vertrek bij 
de Bijenkorf en werkte op de achtergrond 
mee. Geweldig liep het aanvankelijk niet in 
Dorry’s winkel. Dorry: ‘De omzet was vijftig 
tientjes per dag, meer niet. We moesten iets. 
We waren de Bijenkorf uitgezet.’
Toen ze eenmaal in de Libelle had gestaan met 
het artikel Het mooiste winkeltje van Nijme-
gen, liep het storm. De interesse in oosterse 
kleding verbleekte op den duur waardoor Dor-
ry in 1987 overschakelde op Scandinavische 
kleding. Toen was het ook gedaan met die 
enorme torren in huis. Torren die meekwamen 
met de Indiase katoen en waar de kamerbe-
woners, bij late thuiskomst in het donker, tot 
‘krakens toe’ op stapten.

De twee gratis meegeleverde panden aan de 
Hessenberg leverden heel wat kopzorgen op. 
De bouwvallen werden bewoond door vier 
studenten. Dorry: ‘Toen wij eenmaal op 41A 
zaten, hebben we middels een brief contact 

Foto 8B. Jan Wijers: is oud gedaan

Foto 9. Anna Dijl, dienstbode bij oma Bertha, 
‘een meid uit Bemmel’, links op de foto

Foto 10. Dorry en Ton Keijser in 1977 naar de Hezelstraat

Foto 11. Scorpi, de winkel 
van Dorry  met trendy 
oosterse kleding

Foto 8A. Jan Wijers: vroeg geleerd... 
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opgenomen met de studenten om eens om de 
tafel te gaan, onder het genot van een kop kof-
fie. We gingen de trappen op. Die treden wa-
ren zo smerig, het was zo onderkomen. Boven 
aangekomen besloten we geen koffie te drin-
ken en zeiden: “Scheur de brief maar kapot”.’
In 1999 moesten de studenten er alsnog uit, 
want er ging verbouwd worden. Ton en Dorry 
zagen er tegenop vanwege de complexe lig-
ging van de gebouwen. Maar ze kregen mede-
werking van alle kanten. Dorry: ’Er kwamen 
bouwtekeningen, een flinke subsidie. Zelf leg-
den we ook een flink bedrag op tafel en toen 
moesten we het hele bedrag (subsidie en eigen 
geld) bij de gemeente storten. De gemeente 
regelde alles perfect. Geen omkijken meer 
naar. Het resultaat bleek ook 100 procent af-
trekbaar. Zo ging dat toen. In 2004 waren de 
vier appartementen helemaal klaar’ (foto 12). 

Dorry: ‘Toen wij in 41A trokken, was het bak-
kerswinkeltje een heel klein winkeltje met een 
verlaagd plafond. De woonkamer van de fami-
lie Wijers hebben wij er meteen bijgetrokken. 
De betengelde muren zijn allemaal voorzien 
van voorzetwanden. Alles is vernieuwd. Nieu-
we bedradingen et cetera.’ In de gang en in de 
vroegere keuken treffen we ook weer diezelf-
de mooie tegelvloer aan als bij De Wit Kaas, 
op nummer 11 (foto 13). Dorry vervolgt: ‘Dat 
mooie glas-in-lood was niet meer te zien, he-

lemaal afgetimmerd. In die tijd was men niet 
zo bezig met het behoud van waardevolle ele-
menten. De winkel was ook heel ondiep. Ie-
dere keer als er een andere huurder in kwam, 
werd het naar achteren uitgebreid.’ 

Aangekomen bij de deur naar de kelder wei-
gert Dorry aanvankelijk mee naar beneden te 
gaan vanwege de steilte van de trap. Als ik, 
beneden aangekomen, kreten van verrassing 
slaak, komt ze alsnog een kijkje nemen. Zoals 
het vaak gaat in de kelders van de Hezelstraat 
mijden de mensen hun kelders liever vanwe-
ge de steilte, vanwege de kilte, vanwege de 
leegte. Want ook deze kelder herinnert in veel 
dingen aan een rijke geschiedenis. Vanaf de 
keldertrap bevindt zich op kelderniveau een 
lange, aflopende gang (foto 14) die pas op 
enkele meters afstand van de voorgevel over-
gaat in een gepleisterd tongewelf. Een tonge-
welf, twee grote begaanbare nissen (foto 15), 
de grote cementen bak waar de eieren of het 
vlees in werden bewaard (foto 16). En aan de 
straatkant twee van roosters voorziene kelder-
lichten. 

In 2012 stierf Ton Keijser. Na het drama bij 
de Bijenkorf werd Ton ziek. Door een narco-
se werd zijn lever voor 80 procent aangetast. 
Leverkanker maakte een abrupt einde aan zijn 
leven. Vorig jaar vonden Dorry en kinderen 
boven op een schap Tons levensloop, die hij 
zonder hun medeweten opgeschreven had. 
Verder een zeer uitgebreide documentatie en 
administratie. Maar dat Anton die levensloop 
al in 2009 naar de familie had gestuurd, dat 
had niemand verteld.

1983, José op kamers 
Weet u het nog? José, kleindochter van opa 
Theo en oma Bertha Wijers? Als 3-jarige op 
bezoek op nummer 41A bij haar oma en bij 
ome Jan en tante Greet. 
José zocht in 1983 als 23-jarige studente een 
kamer en kwam op 41A in de kamer waar nu 
de gemeenschappelijke keuken gevestigd is, 
uitkijkend op het binnenplaatsje. In het pand 
van haar opa en oma. In het pand van ome Jan 
Wijers (foto 17). Vijf meiden, onder wie José, 
moesten in 1984 op een kijkavond de nieuwe 
bewoner kiezen voor een vrijgekomen kamer. 
José leidt de ‘keuring’ en via een betwistbare 
munt-opgooi wordt haar latere echtgenoot de 
gelukkige. 

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

Tekst: Ed Nieuwenhuis
Foto’s: Noviomagus, Gerie Sandmann, 
fam. José Verhoeven, fam. Keijser en Ed Nieuwenhuis

Foto 12. Dorry Keijser voor haar winkel

Foto 13. De oude tegelvloer is bewaard 
gebleven

Foto 14. De entree van de kelder

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

Foto 15. Eén van de twee verborgen nissen

Foto 16. De bak waar de eieren in werden 
bewaard

Foto 17.  José terug op de plek waar ze als 
3-jarige speelde en later op kamers zat
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Het is de eerste dag van de versoepeling 
van de coronamaatregelen. Het is bomvol 
rondom de Grote Markt, maar Mariken 
gaat juist op weg naar één van de toe-
gangsstraten van dit centrum: de Bloemer-
straat. De fotograaf en ik hebben daar een 
ontmoeting met een clubje betrokken be-
woners en ondernemers, die er wonderwel 
in geslaagd zijn om van deze wat minder 
populaire straat een pareltje te maken. 

De Bloemerstraat was ooit vóór het vreselijke 
bombardement een bloeiende winkelstraat 
met de voor toen gebruikelijke winkels als 
bakker, slager, kruidenier, dames- en heren-
mode en kapper. Door het bombardement 
verloor de straat driekwart van haar bebou-
wing. De gehele linkerzijde van de straat 
is voor de wederopbouw ook nog deels 
gesloopt. In de jaren 50 werden de gaten ge-
dicht met wederopbouwarchitectuur en richtte 
de Bloemerstraat zich weer op als winkel-, 
woon- en uitgaansstraat.

Vanaf eind jaren negentig kwam de klad er 
echter in. Winkels liepen leeg, bewoners 
vertrokken. Er was overlastgevend verkeer 
en er waren openbare-ordeproblemen. De 

De bloeiende Bloemerstraat
Bloemerstraat leed er onder totdat de provin-
cie Gelderland en de gemeente Nijmegen ein-
delijk geld staken in de wederopstanding van 

de straat. Er kwamen bredere trottoirs, nieuw 
groen werd geplant, er kwam ruimte voor 
terrassen en de straat werd een 30-kilometer-
zone. Aan de stationszijde werd de entree van 
de straat opgefrist met een grote muurschil-
dering. Dit was het begin van het initiatief 
van een aantal bewoners van het eerste uur, 
namelijk Nyncke en Riëtte, die al decennia-
lang in de straat wonen (Riëtte al 50 jaar). 
Zij gingen met een clubje actievelingen de 
zorgvuldig aangelegde perkjes onderhouden. 
In de daaropvolgende jaren zijn er een aantal 
afgehaakt en weer nieuwe bijgekomen. De 
groep bestaat nu uit het viertal Riëtte, Pascal, 
wiens voorouders al vanaf 1890 in deze straat 
woonden, Johannet en Nyncke, plus enkele 
ondernemers die de perkjes onderhouden die 
voor hun deur gelegen zijn. 
Nieuwe ondernemers, die er inmiddels 
massaal zijn neergestreken en hun steentje 
bijdragen aan een fris ogende straat. Ge-
volg: er staat vrijwel niets meer leeg in de 
straat. Barbershop Lemar en M. the Barber 
op nummer 23A (zie linker foto) doen actief 
mee met het onderhoud alsook de eigenaresse 
van rijschool Correct, die al vanaf 1948 in de 
straat gevestigd is. 

Vele Nijmegenaren zullen zich ongetwijfeld 
Dick van de Heuvel nog herinneren, die van 
de wieg tot het graf in de Bloemerstraat heeft 
gewoond en zich tijdens zijn volwassen leven 
altijd heeft ingespannen om de Bloemerstraat 

Achter vlnr: Anneke, Riëtte, Pascal en Nyncke, voor: M. the Barber, Johannet en Lemar

Bhalu in het groen
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Noordwestzijde Bloemerstraat

Hoe fijn is het om aan alle kanten de goed-
nieuwsshow te horen. De terrassen open 
en je hoeft er niet meer vanaf om 6 of 8 
uur. De middelbare scholieren en studen-
ten hoger onderwijs kunnen elkaar weer 
in de leslokalen en collegezalen zien. Hun 
examens zijn achter de rug en voor diege-
ne die hier moeite mee hebben gehad, is 
er volop gelegenheid voor een herkansing. 
Sportscholen, sauna’s, musea en andere 
culturele instellingen openen weer hun 
deuren. De evenementenbranche gaat 
weer langzaam van start. Iedereen noemt 
het het nieuwe normaal. Bovenal dendert 
de vaccinatietrein lekker door. Hopelijk be-
reiken we snel de benodigde procenten om 
dat deel van de bevolking dat niet is ge-
vaccineerd ook te vrijwaren van het virus. 
Ook is daar dan de vakantie, al dan niet in 
eigen land. Allemaal heerlijk, heerlijk.

Hebben we er wat van geleerd? Toch zeker 
wel dat uiteindelijk er altijd weer een stip 
aan de horizon verschijnt en na de regen, 
de zon weer schijnt. Het kabinet zal zich 
uiteindelijk ook wel weer vormen na onze 
welverdiende zomerse maanden voor 
onze broodnodige rust. Daarna zien we 
wel weer. Er komt dan ongetwijfeld een 
tijd van de scherven opruimen, overzicht 
maken van de schade, zaken tegen elkaar 
afwegen, wat fout en wat goed is gegaan. 
Er zijn natuurlijk ook profiteurs geweest 
in deze pandemie, maar de ongelooflijke 
krachten in mensen die zijn boven ge-

Na regen komt zonneschijn
komen hebben toch de overhand. Over-
levingsdrang, hulpvaardigheid, liefde, 
onbaatzuchtigheid, saamhorigheid. We 
hebben het samen gered.

Laten we ons de komende maanden 
richten op de zomer en onze plaatselijke 
winkeliers en horeca helpen hun financiën 
weer aan te vullen. Laten we ook, waar het 
kan, weer afspraken maken met familie, 
vrienden en kennissen en het samenzijn 
vieren. Wie weet wat er in september, 
oktober weer allemaal in het verschiet ligt. 
Het sluimerende virus zal ons zeker nog 
een keer komen plagen, misschien wel 
in aangepaste vorm. Ook is niemand na 
de zomer vergeten dat veel mensen de 
pandemie niet hebben overleefd. Aan hen 
blijven we denken. Voor hen leven we ook 
verder, want zo gaat het al eeuwen lang. 
Maar laten wij nu de eerste generatie eens 
zijn die er echt van heeft geleerd en het 
roer gaan omgooien. Niet resoluut, want 
dat is ondenkbaar. De zomermaanden zijn 
bij uitstek geschikt om er eens over na te 
denken hoe we dit soort zaken kunnen 
voorkomen en hoe we op onze eigen 
kleine wijze een steentje kunnen bijdragen 
aan een mooiere wereld, zodat na deze 
enorme plensbui de zon weer echt kan 
schijnen.

Mariken wenst u een fijne vakantie

Anneke Arzbach   Foto: Gerie Sandmann

op de kaart te zitten. Na zijn overlijden heeft 
hij een eigen gedenksteen en boomspiegel in 
de straat gekregen. 

Als je de drukte van overvolle straten wilt 
vermijden, ga dan eens naar de Bloemer-
straat. Er is achter de gevels veel te beleven. 
Bij de barbershops ben je zo aan de beurt. 
De Plak en de Griek op de hoek zijn erg 
bekend, maar er is zo veel meer. Na de foto-
sessie tijgen wij met het clubje tuiniers naar 
Bhalu, wat beer betekent in het Hindi. Een 
beer straalt warmte en aaibaarheid uit. Nou, 
geknuffeld worden we daar wel door Chris-
tiaan, de eigenaar, die overheerlijke cappuc-
cino schenkt en dito thee in een hele aparte 
pot met kopje. Je kunt bij hem terecht voor 
ontbijt, lunch en diner in elke willekeurige 
volgorde, grapt hij. Hij legt ook uit dat hij ge-
bruik heeft gemaakt van operatie steenbreek 
en op de plek van de tegels een blauweregen 
tegen de gevel heeft laten groeien. Binnen 
in zijn zaak staat er ook volop groen en kun 
je ook groene pilaren bewonderen die zijn 
gemaakt van opgezet mos. In de kelder is 
een yogastudio, wat weer past bij de knuf-
feleigenschappen van Bhalu. Hij en Lisanne 
van de verderop gelegen yogastudio Bodhi 
onderhouden ook hun eigen voor de deur 
gelegen perkje. Bij Bhalu spreken de tuiniers 
altijd af, want gezellig samenzijn hoort bij 
vrijwillig schoffelen. Ze vervullen ook een 
sociale functie in de straat, want tijdens hun 
werk wordt er gekletst met bewoners en voor-
bijgangers. Dit socializen is belangrijk, zoals 
je ook kunt zien in de rest van de stad waar 
buurtbewoners het groen onderhouden. 

Mariken weet genoeg. Het is goed toeven in 
de straat. Ga er vooral eens kijken. Het groeit 
en bloeit als nooit tevoren. Leuke, lieve men-
sen daar en je hoeft niet in de rij te staan.

Tekst: Anneke Arzbach   Foto’s: Gerie Sandmann



22

ZOMER 2021

Goed nieuws! Omdat de tuin-
adviesweken van Operatie 
Steenbreek dit voorjaar al snel 
vol zaten, komt er een vervolg. 
Laat je in september gratis 
adviseren over het vergroenen 
van je tuin. Dertig Nijmegena-
ren die de stenen in hun tuin 
willen vervangen door groen, 
komen daarvoor in aanmer-
king. Ook kunnen ze zo’n 
advies, samen met hun buren, 
aanvragen voor een plein of 
hun straat.

Hoosbuien en dagen met tropi-
sche temperaturen komen steeds 
vaker voor. Meer groen in de stad 
vermindert de nadelen van deze 
klimaatverandering. Groene tui-
nen en pleinen zijn goed voor het 
opnemen van regenwater, zorgen 
voor gratis verkoeling én zijn een 
paradijs voor vogels en vlinders. 
Kortom, vergroening heeft alleen 
maar voordelen. Daarom voert 
het Steenbreek-team van De 
Bastei campagne onder het mot-
to: Stenen eruit, GROEN erin!

Gratis tuinadvies
Misschien wil je wel vergroenen, 
maar weet je niet hoe of vind je 
het te veel gedoe. Om je op weg 
te helpen zijn de gratis tuinad-
viesweken in het leven geroepen. 
De vorige tuinadviesweken – in 
april en eerste helft juni – zaten 
al snel vol. Daarom is er nu een 
nieuwe ronde: van 20 september 
tot en met 1 oktober. Professio-
neel tuinontwerpers Sytske van 
der Kooi van ontwerpburo StaLa, 
Ine Voets van advies- en tuin-
ontwerpbureau INVO en Karin 
Thonen van Karin Thonen Tuinen 
geven dan gratis tuinadvies aan 
in totaal dertig Nijmeegse huis-
houdens.

Voorwaarden tuinadvies
Voorwaarden voor het gratis tuin-
advies zijn: minimaal 60 procent 
van de tuin wordt groen. In geval 
van een nieuwe tuin: voor mini-
maal 60 procent met groen aan-
leggen (bij een heel kleine tuin 
kan afgeweken worden van dit 
percentage). Tot slot graag een 
foto van de tuin vóórdat de ste-
nen eruit zijn en nádat het nieuwe 
groen is aangeplant.G
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20, 21 en 22 juli starten we met de 3-daagse 
Bootcamp ZomerOndernemer Rijk van Nij-
megen. Locatie: StartUp Nijmegen, tegen-
over het station centraal te Nijmegen. 

Net als in 2019 en 2020. Dan een maand aan je 
plan werken, bedrijven bezoeken en contacten 
leggen met businessmaatjes. 25 augustus is de 
grande regionale finale, eind 2021 de lande-
lijke finale en begin volgend jaar de Europese 
finale. En ja, tussendoor mag je ook nog op 
vakantie.  
Regio Rijk van Nijmegen zoekt jonge onderne-
mers in de dop. Met ZomerOndernemer maak 
je een start met je eigen bedrijf en ontwikkel 
je ondernemersvaardigheden in trainingen en 
workshops. In een gratis traject van zes weken 
samen met een groep andere zomeronderne-
mers word je begeleid tot echte ondernemer.

Kickstart 
Tijdens de training ZomerOndernemer krijg je 
begeleiding van twee ervaren ondernemers-
coaches die je helpen om jouw bedrijf tot een 
succes te maken. Daarnaast krijg je een busi-
nessmaatje: een ervaren ondernemer in de 
Regio Rijk van Nijmegen die je nog een jaar 
lang tips en advies kan geven. ZomerOnderne-
mer is een project om jongeren te boeien en 
te binden aan de regio en waarmee jij wordt 
voorbereid op een eigen onderneming, of een 
waardevolle toevoeging krijgt aan je cv.

Blended learning
De training is in de vorm van blended 
learning. Waar mogelijk zijn de trainingen fa-
ce-to-face; dit wordt aangevuld met e-lear-
ning. De sterren staan goed, dus we gaan er 
vanuit dat we elkaar – veilig – live kunnen ont-
moeten. De driedaagse start 20 juli bij StartUp 
Nijmegen, ontmoeten en samenwerken staan 
centraal. Trainingen en workshops worden af-
gewisseld met bezoeken aan lokale onderne-
mers voor workshops, presentaties en rondlei-
dingen. Het programma eindigt eind augustus 
met een feestelijke finale waarin ieder zijn of 
haar bedrijf presenteert.

Ben jij die ondernemer? 
Ben je tussen de 15 en 25 jaar en woon of stu-
deer je in het Rijk van Nijmegen? Dan heb je 
nu de perfecte kans om je eigen onderneming 
te starten. ZomerOndernemer heeft je veel te 
bieden: een gedegen start van je eigen bedrijf, 
ontwikkeling van je ondernemersvaardighe-

den, een goede aanvulling op je cv, een waar-
devolle vergroting van je netwerk en interes-
sante trainingen en bedrijfsbezoeken. Schrijf je 
nu in, er is plek voor maximaal twintig deel-
nemers.
Alle informatie, data en locaties vind je op onze 
website. Hier kun je je ook aanmelden: https://
www.zomerondernemer.nl/rijkvannijmegen. 
Volg ons ook op Facebook en Instagram. 

ZomerOndernemer is mogelijk dankzij subsi-
die van onder meer de gemeente Nijmegen, 
de gemeente Beuningen, de provincie Gel-
derland en StartUp Nijmegen. Mede hierdoor 
is de training gratis en krijg je zelfs 100 euro 
startkapitaal.

Oproep ondernemers
Wil jij ook een bijdrage leveren aan ZomerOn-
dernemer? Voor ZomerOndernemer 2021 zijn 
we op zoek naar inspirerende ondernemers, 
bedrijfsmaatjes en sponsoren. Help jongeren 
een succes te maken van hun onderneming 
door hen jouw bedrijf te laten zien, te sponso-
ren of te coachen. Contactgegevens: telefoon: 
06 24 76 10 07, e-mail: rijkvannijmegen@zo-
merondernemer.nl.

Tekst: Cees van Diemen en Laura Halma

Je bent jong? Ondernemend? 
Start dan je eigen bedrijf in 
de Regio Rijk van Nijmegen
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Gratis tegelophaalservice
Als je de tegels in je tuin grotendeels ver-
vangt door groen, halen we ze gratis bij je 
op. Ook bij deze service vragen we om een 
foto  van je tuin mét tegels en later een foto 
van jouw ‘nieuwe’ groene tuin. Later dit jaar 
komt er ook nog een vervolg op de proef 
met de Dar Tegelophaaldagen in een aantal 
wijken. Zo werken we samen aan een groe-
ne stad!

Info: www.steenbreeknijmegen.nl, aanmel-
ding tuinadvies of tegelophaalservice: net-
werk.steenbreek@debastei.nl.

Tekst: Ingrid Kerkvliet, de Bastei   
Foto: David van Haren Tuinadviseur Sytske van der Kooi tijdens een tuinadvies dit voorjaar in Nijmegen-Noord

Samen houden we het centrum van Nijmegen schoon! 

Jij helpt toch ook?
In de vorige editie van Mariken ging onze redacteur Anneke 
Arzbach op pad met wijkveger Remco Duran van Dar. Zij 
deden een rondje door het centrum en kwamen helaas veel 
rondslingerend afval tegen. Jammer, want het is een kleine 
moeite om het afval op de juiste dag en tijd buiten te zetten.

Acties van de 
gemeente Nijmegen en Dar
De gemeente Nijmegen en Dar houden verschillende acties 
om het rondslingerend afval tegen te gaan. Maar hier is jouw 
hulp ook bij nodig. Het is belangrijk om afval alleen op de 
ophaaldag buiten te zetten. Als plastic+zakken bijvoorbeeld 
eerder aan de straat staan, gaan de zakken open. Hier komt 
ongedierte zoals ratten op af. Dit zorgt voor overlast en 
onveilige situaties. 

Dump ’m op dinsdag 
Dar bracht extra herinneringen aan op de grond bij de 
ondergrondse containers. Ook kwamen hier nieuwe stickers op. 
Plastic+zakken alleen op de ophaaldag voor 7.30 uur buiten 
zetten. Doe jij dat ook? 
Ook de wijkveger is blij dat we acties doen om het centrum 
schoon te houden. 'We doen ons best, maar we kunnen dit niet 
alleen. We hopen dat de stickers en gronduitingen helpen.' Op 
enkele plekken zoals op Ganzenheuvel en bij de Lindenberg 
is al een verbetering zichtbaar. Na de zomervakantie zullen 
we de resultaten weer in de Mariken publiceren en in die 
tussenliggende maanden: bewoners doe je best en durf elkaar 
ook aan te spreken. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een 
schone omgeving.

Tekst en foto: Dar
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 STICHTINGBENEDENSTAD
NIJMEGEN

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

De ouderen komen weer bij elkaar in het wijkcentrum!
Wat zijn we blij dat we eindelijk weer bij elkaar 
mogen komen met de groep Ouderen samen 
actief. We hebben er maandenlang naar uit-
gekeken, maar begin juni was het dan einde-
lijk zover. Elke woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur zien we elkaar weer in wijkcen-
trum ’t Oude Weeshuis, Papengas 8 Nijmegen. 
Ook tijdens de vakantieperiode gaan we door 
met onze activiteiten in het Weeshuis.

Kleine attenties en korte gesprekjes
Vanaf het begin van de coronaperiode, maart 
2020, zijn we wekelijks bij de ouderen aan de 
deur geweest om een cadeautje te brengen 
en een kort gesprekje te voeren. De meeste 
ouderen keken hier erg naar uit. Nu de maat-
regelen grotendeels opgeheven zijn, kunnen 
we weer samenkomen in ’t Oude Weeshuis. 
We zijn dan ook gestopt met de bezoekjes 
aan huis. Alle ouderen zijn welkom om naar 
het wijkcentrum te komen voor een kopje 
koffie en een gezellig samenzijn. 

Donaties
Wij kunnen deze activiteiten voor onze oude-
ren alleen organiseren dankzij de gulle gaven 
van instanties die hiervoor geld beschikbaar 
stellen. We zijn heel blij dat er behalve lande-

lijke goededoelenorganisaties ook plaatselijke 
bedrijven bij willen dragen. We zijn dan ook 
heel blij met het initiatief van Jan Diebels, 
eigenaar van Dedicated, Daily Fresh en Ilo-
venijmegen.nl. Op 9 juni heeft Jan Diebels een 
mooie cheque uitgereikt van 387 euro. Heel 
erg bedankt. Op 15 mei heeft Wout Engelaar 
100 euro gedoneerd.

Draag ook een steentje bij
Als bedrijf kunt u ook een steentje bijdragen. 
Naast een financiële donatie kunt u ook een 
activiteit doneren. De sponsoring is fiscaal 
aftrekbaar. 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 Beneden-
stad Nijmegen: 06 18 47 36 89 of mailen: 
info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl. Kijk 
ook eens op onze Facebookpagina: stichting-
benedenstadnijmegen. Of op onze website: 
www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.

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

Stadstuin
Onze vrijwilligers zijn regelmatig in de tuin 

 Ouderen in de tuin van ’t Oude Weeshuis

 Jan Diebels overhandigt cheque Wout Engelaar doneert 100 euro



25

Laten we deze keer in de Mariken Miranda 
eens in het zonnetje zetten. Miranda, geboren 
en opgegroeid in Druten, al lang woonachtig in 
Nijmegen, vaste bezoekster van het Kruispunt. 
Bescheiden, al weet ze genoeg te vertellen 
als je met haar in gesprek komt. Over haar 
kinderen en hoe ze daarvoor vecht. Over wat 
ze allemaal heeft meegemaakt, thuis, en met de 
mensen die ze in de loop van haar nog jonge 
leven heeft ontmoet. Over hoe ingewikkeld en 
bureaucratisch de maatschappij soms kan zijn. 
Als er nergens touwtjes zijn om aan te trekken 
kan de samenleving hard en koud zijn. Of in 
ieder geval zo ervaren worden, als je middenin 
de str... zit. Maar ook over leuke dingen zoals 
hardlopen en de Vierdaagse en de baan die je 
hebt gekregen en een dagje uit met de jongens. 
Miranda praat graag, en houdt van een goede 
sfeer. Ze heeft meegewerkt aan een serie kleine 
boekjes, die zijn gemaakt aan de hand van 
levensverhalen van bezoekers van het Kruis-
punt. Soms heeft ze de geest en gaat ze aan het 
schilderen, of, in dit geval, linosnijden. Een 
konijn. Waakzaam en zorgzaam, en wakker. 
Rechttoe, rechtaan.
Hans Garritsen, vrijwilliger Kruispunt-Nijme-
gen, pleisterplaats voor dak- en thuislozen 
Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar 
(voormalig) dak- en thuisloze mensen zich 
thuis kunnen voelen. Het Kruispunt werd in 
1998 op straat opgericht met de bedoeling 
aanwezig te zijn bij mensen van de straat; 
www.kruispuntnijmegen.nl.

Namens het Kruispunt Nijmegen: Hans Garritsen

Kunst in het Kruispunt: 

Miranda en het konijn

achter ’t Oude Weeshuis 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 Wees-
huis, is de tuin voor publiek geopend.

NL Doet 2021
Deze landelijke actie van het Oranjefonds is 
normaal gesproken altijd in maart. Na twee 
keer deze dag uitgesteld te hebben, is het er 
16 juni dan toch van gekomen. We hebben de 
ouderen kunnen verwennen met een heerlijke 
high tea en allerlei lekkers. Het optreden van 
Bennie solo en Joki was helemaal top. Dank 
aan onze sponsor Jacco van der Stelt van Mr. 
Smith.

Maquettehuis: kom vooral kijken of 
help mee!
Stichting Benedenstad Nijmegen is op zoek 
naar handige vrijwilligers om het onderhoud 
van het 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 maquettehuis 
ter hand neemt. 
Het maquettehuis zelf zal op korte termijn 
moeten worden geverfd. Voorts moeten de 
vrijwilligers in de (nabije) toekomst het nodige 
onderhoud verrichten om te voorkomen dat 
het maquettehuis in verval raakt. Dat verval 
moet natuurlijk worden tegengegaan omdat 

het vele werk dat in dit prachtige pano-
rama is gestoken niet verloren mag gaan. 
We hebben inmiddels twee vrijwilligers 
gevonden, maar meer handjes zouden 
zeer welkom zijn. Kom gerust eens kijken 
en meld je aan als je het leuk vindt om een 
steentje bij te dragen. Spreekt het boven-
staande 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@stichtingbe-
nedenstadnijmegen.nl. Onder het genot 
van een kopje koffie kunnen we de ver-
wachtingen over en weer bespreken.

Nieuws vanuit de ACB (Activiteiten-
commissie Benedenstad)
Vanaf donderdag 1 juli starten we weer 
met de wekelijkse buurttafel. Aangezien 
we maar maximaal zestien personen mo-
gen binnenlaten, moeten we in twee groe-
pen gaan werken. Voorlopig kun je om de 
week komen eten. We hopen dat dit zeer 
tijdelijk is en we snel weer iedereen tege-
lijk mogen ontvangen.
Helaas is onze chef-kok, Peter Hermsen, 
wegens gezondheidsredenen genood-
zaakt met dit mooie werk te stoppen. Wel 
blijft hij op de achtergrond voor advies. 
Gelukkig hebben we nieuwe vrijwilligers 
gevonden die de nieuwe keukenbrigade 
gaan vormen, met de fantastische hulp 
van de oud-gedienden Nelly en Herman. 
Wil je ook gezellig aanschuiven? Bel met 
Peter Hermsen (06 26 47 86 58 En geef je 
op. Bij binnenkomst betaal je 6 euro voor 
een 3-gangen maaltijd en een kopje koffie 
toe.

Tekst: Els Stouthamer
Foto’s: Gerie Sandmann en Els Stouthamer

 NL Doet

 Stadstuin



Als u zorgt voor iemand die binnenkort zal 
gaan sterven dan is dat een zware taak, zo-
wel lichamelijk als emotioneel. De meeste 
mantelzorgers zijn gedreven, gaan vaak tot 
het uiterste en vergeten daarbij om voor 
zichzelf te zorgen. 

‘Ik verlegde mijn grenzen steeds verder als 
het gaat om zorgen voor mijn partner’, vertelt 
mantelzorger Marieke. ‘Je staat niet stil bij de 
mogelijkheid dat je hulp kunt vragen.’

Vrijwilligers van VPTZ zijn speciaal opgeleid 
om te ondersteunen en te ontlasten. Zij nemen 
voor heel even de zorgtaken van de mantelzor-
ger over. ‘De hulp van de VPTZ heeft er voor 
gezorgd dat ik twee keer per week even kon 
uitwaaien. Ik kon heel even opladen en dat 
hielp mij om deze zware fase aan te kunnen’, 
aldus mantelzorger Marieke.

Wat kunt u verwachten? 
De vrijwilligers van VPTZ kiezen er bewust 
voor om ondersteuning te willen bieden aan 
mensen die op korte termijn gaan sterven. Ze 
worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. 
Ze bieden geen professionele zorg, maar wil-
len mantelzorgers voor even ontlasten door 
te waken bij de zieke, zowel overdag als ’s 
nachts. Zij geven tijd, aandacht en emotione-
le steun met een luisterend oor, een helpende 
hand en een wakend oog.

Kunt u de hulp van vrijwilligers gebruiken? 
U kunt rechtstreeks (of via uw thuiszorgorga-
nisatie of huisarts) contact met VPTZ opne-
men (06 13 21 07 31). Een coördinator maakt 
een afspraak met u voor een kennismaking. 
Tijdens dat gesprek wordt onder andere ge-
keken naar welke hulp nodig is, hoe vaak en 
op welke dagen en tijdstippen. Na het kennis-

Zorgen voor je naaste in zijn laatste levensfase? Dat is toch vanzelfsprekend!

makingsgesprek wordt zo snel mogelijk (vaak 
binnen 48 uur) de eerste vrijwilliger bij u in-
gepland.

Geen hulp nodig, maar wel hulp bieden? 
Dat kan ook! Bij VPTZ kunnen ze altijd nieu-
we vrijwilligers gebruiken. U kunt zelf aan-
geven wanneer u beschikbaar bent. Voordat 
u aan de slag gaat volgt u eerst een training. 
Meer info? Kijk op www.vptzrijkvannijme-
gen.nl.
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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?

advertentie

IVN Rijk van Nijmegen, Operatie Steenbreek Nijmegen en FLORON zijn een 
campagne gestart om de Nijmeegse burgers te stimuleren om in plantenwin-
kels te vragen naar gifvrij geteelde planten, bloemen, zaden en bloembollen

Koop gifvrije planten, bloemen en bloembollen
Regelmatig kunt u in de krant lezen dat het slecht gaat met de soorten-
rijkdom. Nog nooit zijn zoveel soorten in zo’n korte tijd uitgestorven. Hoe 
dat komt is een ingewikkeld verhaal. Maar een belangrijke oorzaak ligt in 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wat u misschien niet weet is dat ook 
tuinplanten, bloemen en bloembollen vaak met veel bestrijdingsmiddelen zijn 
geteeld. Gelukkig zijn er steeds meer gifvrije producten. U kunt helpen door 
in tuincentra en bloemenwinkels gifvrije producten te kopen en zelf geen 
chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in uw tuin. De bloemenwinkels 
en kwekers proberen al minder gevaarlijke stoffen te gebruiken. Als klanten 
steeds vragen om gifvrije producten zal hen dat enorm stimuleren.

Tekst: Ria van Pelt, IVN Rijk van Nijmegen, Ingrid Kerkvliet, Operatie Steenbreek 
Nijmegen, en Baudewijn Ode, FLORON. Foto: Sjon
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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.
Heeft u vragen over:
- welzijn? Neem contact op met Maarten Bevers, 06 – 42 61 13 43, maarten.bevers@bindkracht10.nl
- sport- en beweegstimulering? Neem contact op met Buurtsportcoach Ron Janshen, 06 – 11 47 36 11,  r.janshen@nijmegen.nl
- algemeen gezondheid? Mail ons via centrumsport@nijmegen.nl 

In januari werden vijf kanshebbers gekozen voor het 
cadeau voor de binnenstad. Het cadeau voor de bin-
nenstad is onderdeel van het Actieplan Binnenstad 
2021-2022. Met dit actieplan wil de gemeente, in 
nauwe samenwerking met bewoners en onderne-
mers, een impuls geven aan het economisch herstel. 
Tegelijkertijd wil het actieplan stappen zetten naar 
een toekomstbestendige binnenstad.

In totaal werden er 2627 stemmen uitgebracht en 
het idee van de schaaktafels rolde uiteindelijk met 
33% als winnaar uit de bus. Initiatiefnemer Julian van 
Stee: ‘Ik was met een paar andere schakers al een 
petitie gestart voordat ik het idee instuurde. Schaken 
brengt jong en oud samen. Dat past bij Nijmegen, 
want Nijmegen is een oude stad met een jonge vibe.’

Vooralsnog worden de schaaktafels door fabri-
kant Stedon geplaatst op de beweegplaats aan de 
Waalkade, maar Julian wil ze ook graag op Plein 44 
zien. ‘Schaken kan mensen, jong en oud, verbinden. 
Prachtig om die kracht te gebruiken op het plein 
waar het afgelopen jaar zo misging.’ Julian refereert 
hier natuurlijk aan de gebeurtenissen in het afgelo-
pen jaar toen het tot drie keer toe misging en arge-
loze voorbijgangers in elkaar werden geslagen. ‘Wat 
zou het tof zijn als Nijmegenaren juist hier massaal 
aan het schaken slaan.’

Inmiddels hebben al meer dan 20 gemeentes het 
initiatief, oorspronkelijk van schaakliefhebber Jésus 
Medina Molina uit Vleuten, omarmd en al meer dan 
100 schaaktafels geplaatst. Julian is in Nijmegen de 
promotor: ‘Schaken is goed voor je geest en brengt 
rust. Ook gaat het dementie tegen en het brengt 
mensen samen. Het liefst krijg ik de hele stad aan 
het schaken. Het heeft mij zoveel gebracht, dat ik dat 
anderen ook gun. Ik wil de wereld een beetje mooier 
maken en iets terugdoen voor de maatschappij.’

Maar het blijft niet bij de plaatsing van de schaakta-
fels alleen. ‘We zijn van plan allerlei activiteiten rond 
die tafels te gaan organiseren, schaaktoernooien 
natuurlijk. Maar als in de Eurogames in 2022 naar 
Nijmegen komen, zullen ook deze schaaktafels on-
derdeel zijn van dit groots sportfestijn.’

Wanneer deze editie voor u ligt, staan de schaakta-
fels al klaar, rond de beweegplaats aan de Waalkade. 
Dus ga uw gang: e2 -e4, …. 

Uniek Sporten Uitleen helpt sporters met 
een fysieke beperking

Met de huidige versoepelingen zijn er steeds meer 
mogelijkheden voor mensen met een beperking om 
te gaan sporten en bewegen. Daarom breng ik graag 
de ‘Uniek Sporten Uitleen’ onder de aandacht. Uniek 
Sporten Uitleen biedt mensen (18+) met een fysieke 
beperking de mogelijkheid om gratis, laagdrempe-
lig en snel een sporthulpmiddel te lenen. Op deze 
manier kunnen zij ervaren of de sport die zij kiezen, 
iets voor ze is.

Als de sporter contact met ons opneemt, krijgt hij 
eerst advies over het hulpmiddel en het gebruik er-
van. Het middel wordt persoonlijk gepast en afge-
steld op zijn wensen en tijdens de uitleenperiode is 
technische service en onderhoud beschikbaar. Indien 
nodig wordt het product afgeleverd op een gewens-
te locatie. Dit is allemaal gratis.

Heeft u vragen?
www.unieksporten.nl/uitleen of 020-5840751. Ook 
kunt u contact opnemen met de regio coördinato-
ren van de regio Nijmegen, Erik Groenen (e.groe-
nen@unieksporten.nl) of Elsemieke Laset (e.laset@
unieksporten.nl).
Met vriendelijke groet, Ron Janshen, Buurtsport-
coach Gemeente Nijmegen, 06 11 47 36 11, 
r.janshen@nijmegen.nl

SchaaktafelsSchaaktafels
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Zet plastic+ alléén op de ophaaldag voor 07.30 uur buiten!
Samen houden we het centrum schoon

Wij halen het plastic+ in het centrum op. Veel bewoners zetten hun afval op de verkeerde plek of te vroeg buiten. 
Dit zorgt voor een rommelige omgeving, ongedierte en onveilige situaties. Samen met de gemeente Nijmegen willen 
we dit verbeteren. Sinds april zijn we bezig met extra acties in het centrum van Nijmegen. Help jij ook mee?

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. 

Waarom plastic+ op de ophaaldag pas buiten zetten?
Als je jouw plastic+zak eerder buiten zet, kan dit zorgen voor overlast 
en ongedierte. Zet daarom jouw plastic+ op de ophaaldag voor 07.30 
uur buiten en knoop de zak goed dicht.

Onze collega’s kunnen de ondergrondse restafvalcontainer helaas niet 
legen als er plastic+zakken naast staan. Zet jouw plastic+zak daarom 
alleen op de ophaaldag naast deze container.

De gemeente probeert de kosten voor afval zo laag mogelijk te houden. 
Hier heeft zij jouw hulp bij nodig. Als we minder vaak afval ophalen en 
opruimen, 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

advertenties
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Hij was een geziene gast in het binnenstad-
se straatbeeld van Nijmegen: Gerard Ver-
woerd, panfluitspeler. Wie herinnert zich 
niet de korte zoete tonen die opklonken als 
je op zaterdagmiddag de hoek omkwam, 
bijvoorbeeld van Plein 1944. Daar stond hij, 
verzonken in zijn eigen gefluit, maar aller-
minst blind voor wie langskwamen en soms 
stopten om naar zijn muziek te luisteren. 
Weinigen wisten dat Gerard een kloosterling 
was, een pater lazerist om precies te zijn. 
En dat hij daar stond te spelen vanuit zijn 
kloosterovertuiging om de arme en verlaten 
mens bij te staan.

Want evenmin wist vrijwel niemand dat Ge-
rard het geld dat hij dik twintig jaar ophaalde 
met zijn fluitspel zelf naar de Stichting Mo-
ria bracht, een organisatie die zich inzet voor 
precies de mensen die Vincent Depaul, de 
stichter van zijn orde, rond 1600 voor ogen 
had: mensen die tussen wal en schip dreigen 
te vallen. ‘De straat is mijn kerkgang, niet al-
tijd hoor, maar toch’, aldus Gerard die zijn 
verhaal in 2011 vertelt op de Moria-website.

Gerard, de pelgrim die altijd onderweg was, 
heeft zijn reis in de tijd voltooid. Op 4 mei 
jongstleden overleed hij op 81-jarige leeftijd. 
Bij zijn uitvaart op 10 mei zei pater Tjeu van 
Knippenberg dat Gerard behalve pelgrim 
ten voeten uit ook zwerver en ontdekkings-
reiziger was. De beweging van het onder-
weg zijn was nu overgegaan in thuiskomen. 
Bij het fluiten op straat maakte Gerard van 
alles mee, schreef hij op de Moria-site. ‘Op 
straat beleef ik hoe mensen opengaan. Het 
is zeer vreemd. Soms voel ik dat de verlos-
sing aan de gang is. Dat God op duizenden 
manieren in en door mensen werkt, die zelf 
niets van God of godsdienst afweten.’
Gerard speelde uit een repertoire van 180 
liedjes, de ene week de ene helft de vol-
gende week de andere. De stadswandelaars 
zullen zijn zoetgevooisde tonen nu moeten 
missen. En met dit stukje wordt dan duidelijk 
waarom dat zo is.

Dick VerstegenPa
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Eindelijk, daar is hij dan: de zomer. En 
met het zomerse weer volgt ook weer 
drukte op de strandjes. Met de bijko-
mende versoepelingen blijven mensen 
langer op de stranden bij het invallen 
van de avond. 

Vorig jaar leidde dat tot knokpartijen, be-
rovingen en drugsgebruik. In een jaar tijd 
transformeerden de Waalstrandjes tus-
sen Nijmegen en Ooij van walhalla voor 
zonaanbidders tot geweldshotspot. Een 
no-go-area volgens burgemeester Hubert 
Bruls. Deze zomer moet het anders, vindt 
de politie. Het plan is om de overlastge-
vers met vrolijkheid te verjagen. Volgens 
wijkagent William Nijland worden de 
problemen veroorzaakt door diverse groe-
pen: ‘Het gaat om tientallen jongeren, die 
onder te verdelen zijn in diverse clubjes.’ 
De agent deed afgelopen jaar onderzoek 
naar de overlast op de Waalstrandjes. Sa-
men met de Rijksuniversiteit Groningen, 
de Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen en de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht werkt hij aan een plan om de sfeer 
in het gebied te herstellen: ‘We willen de 
overlastgevers eerder in beeld krijgen, zo-
dat incidenten uitblijven.’ 

De slachtoffers van vorig jaar zijn de inti-
midaties, het spugen, schelden, schoppen 
en beroven nog niet vergeten. Dit mag dit 
jaar nooit meer gebeuren, aldus William 
Nijland. De oproep van de burgemeester 
vorig jaar om de strandjes als goedwillen-
de burger te mijden, is natuurlijk de om-
gekeerde wereld. Voor terreur moet je niet 

wijken, maar geweld lost niets op. De Waal-
strandjes als no-go-area. ‘Zover mogen we het 
niet laten komen’, concludeert Nijland. ‘Het is 
zo’n uniek stukje Nijmegen. Natuur en strand 
dicht bij het centrum. Dat moet voor iedereen 
toegankelijk blijven.’ Daarom heeft Nijland 
met een speciaal projectteam van de politie 
(toekomstgilde) maandenlang op een plan ge-
broed. Hun oplossing klinkt simpel: het moet 
weer gezellig worden op de Waaloevers. ‘Alles 
draait om sfeer. We willen meer “normaal” pu-
bliek naar de strandjes trekken. Ook ’s avonds. 
Door bijvoorbeeld kleinschalige activiteiten te 
organiseren: sterrenkijken, een miniconcert, 
dat werk. Meer vrolijkheid, sfeer en sociale 
controle op het strand.’ Op die manier wil-
len Nijland en zijn team overlastgevers uit de 
anonimiteit halen. Er moet ook dagelijks ge-
surveilleerd worden door ROC-studenten van 
de opleiding toezicht en veiligheid. Zij gaan 
dienen als eerste aanspreekpunt voor strand-
gasten en staan in nauw contact met de politie. 
Nijland: ‘Zodat we in een vroeg stadium weten 
welke figuren we in de gaten moeten houden.’ 
 
De plannen zijn pril en nog niet vastomlijnd. 
Nijland heeft zijn eerste ideeën gepresenteerd 
in een onlinemeeting waarin tal van Waal-
strand-betrokkenen samen zijn gekomen: van 
geweldslachtoffers en omwonenden tot ge-
meente en lokale horeca. Als je goede ideeën 
hebt ben je van harte welkom. William hoopt 
dat we het probleem echt met de hele stad 
kunnen tackelen, zodat politie-ingrijpen gro-
tendeels overbodig wordt. 

Tekst: redactie Mariken   Foto: Gerie Sandmann

Waalstrandje

Gerard Verwoerd

Overlast Waalstrandjes oplossen
met sfeer en gezelligheid
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GEERLING OPTIEK
VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN
Daalseweg 9 | 6521 GE Nijmegen
T (024) 32 30 917
E-mail: paul@geerlingoptiek.nl

SCHOENMAKERIJ TWEEHUYSEN
In de Betouwstraat 42 | 6511 GD  Nijmegen
T (024) 323 31 60
www.schoenmakerijtweehuysen.com

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

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

CAFETARIA VUURENS
Smetiusstraat 16 | 6511 ES Nijmegen
T (024) 322 42 73

Onderneemt u in ons stadscentrum? Dan nodigen wij u van harte uit om 
Vriend van Mariken te worden. Daarmee ondersteunt u het magazine voor 
de bewoners en ondernemers in het stadscentrum en de Benedenstad van 
Nijmegen. 

Voor 100 euro per jaar plaatsen wij in elk nummer van Mariken uw zakelijke gegevens op 
onze speciale Vrienden-van-Marikenpagina. 

Enthousiaste wijkbewoners maken Mariken. Het blad verschijnt zes keer per jaar en wordt 
huis-aan-huis bezorgd. Er liggen bovendien exemplaren in onder andere het stadhuis, de 
bibliotheek en diverse supermarkten en horecagelegenheden.

Wilt u Vriend van Mariken worden? Of meer weten? 
Mail naar onze hoofdredacteur, René van Berlo, info@marikenmagazine.nl

Voorstadslaan 248 | 6541 SZ Nijmegen | T (024) 377 33 48 | info@ruuddevriesjuwelier.nl

Ruud de Vries
juwelier horloger

Basgitaar-, 
contrabaslessen, 
pop en jazz, 
alle leeftijden. 

Exclusieve live jazz 
voor concerten, 
feestjes en recepties. 
 
tel. +31(0)6-22484430
www.wiromahieu.com

MOENEN WOONDECORATIE  
EN PROJECTEN
Moenenstraat 6 | 6511 LZ Nijmegen
T (024) 32 26 570
www.moenenwoondecratie.nl

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

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

Ben jij de mentor 
die we zoeken?

muziquest
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Deze Toms Tekenstreken is om in te kleuren. Kleur direct op deze pagina en stuur op naar Mariken, p.a. Papengas 8, 6511 WT Nijmegen. 
Of mail naar info@marikenmagazine.nl. U kunt de kleurplaat ook downloaden via www.marikenmagazine.nl.

Voor de leukste en meest originele inkleuring stelt Pro-Art, winkel voor professionele kunstenaarsbenodigdheden in de Van Welderenstraat 47, 
een cadeau ter beschikking. De winnaar mag voor circa 25 euro iets moois uit het assortiment van Pro-Art kiezen.

Sluitingsdatum inzendingen: 15 augustus 2021. De winnaar wordt in het volgende nummer van Mariken bekendgemaakt.
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