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1741 Nijmegen
Straatbenaming
Openbare ruimte ID 0268300000000747.
1579 fhoirwegh nae den port.
1582 fhoirwegh.
1620 Voerwegh nae de Hoenderpoort.
1677 Hoenderstraet.
1711 De voerwegh gaende nae de Hoenderpoort.
1728 Hoenderpoortweg.
Een kunstweg, die met voertuigen kon worden bereden (bevaren) werd vroeger voerweg
genoemd. Een rij huisjes tusschen de Voerweg en het Kelfkensbosch werd genoemd het
Bergsken of St. Geertruisbergje.
1812 Wijk C, wijken 01 - Stadscentrum, 00 – Benedenstad.
1812 Nijmegen - Voerweg.
1822 Kadastrale gemeente Nijmegen, Sectie C - De Voer Weg.
1858 Wegenlegger – Voerweg.
1892 Adresboek Voerweg. Voerweg - Van het Valkhof tot de buitenlijn der Hunnerpoort.
1900 Nijmegen – Voerweg.
1924 Raadsbesluit 9 juli – Voerweg.
Deze moet al als rijweg voor voertuigen in de vroegste tijden hebben bestaan tijdens de
opkomst van de bovenstad, die zich oorspronkelijk tegen de helling van de heuvel
ontwikkelde. In 1460 werd beneden aan de Voerweg de Ooypoort gebouwd, later
Hoenderpoort en Hunnerpoort genoemd. Bij Raadsbesluit van 9 juli 1924 werd de naam
Voerweg officieel vastgesteld.
Bij de aanleg van de Waalbrug in 1936 is het noordelijk gedeelte van de Voerweg verlegd.
De wijziging in 1980 hangt samen met veranderingen aan de zijde van de Hoogstraat.
1936 Besluit B&W 31 maart – Voerweg.
1980 Raadsbesluit 13 november – Voerweg.
19e eeuw - de straat daar men geet tot Ubbergen.
1894 Tot verbetering van den toestand van het oude stadsgedeelte gelegen aan den Voerweg,
werd de Gemeente voor ruim f 32.000 eigenares van een dertigtal onaanzienlijke huizen
Voerweg wijk C - Benedenstad Nijmegen

Blad 1

gelegen aan den Voerweg, op het St. Geertruidsbergje en aan de Rozemarijngas. Al deze
woningen werden successievelijk afgebroken.
1998 Bij het Raadsbesluit van 3 december is dit straatje aan de openbaren dienst onttrokken.
de huisjes werden gesloopt in 1895.
De naam 'Bergsken' werd vroeger (1617, 1627, 1788) ook aan de Noordzijde van de
Voerweg gegeven. Dat deze naam ook gold voor het St. Geertruisbergje blijkt uit
protocollen van 1617, 1711, en 1737. Het St. Geertruisbergje bestond reeds in 1468. De
naam is ontleend aan de St. Geertruidekerk (zie St. Geertruidenstraat) komt echter voor
bot eerst voor in 1520. 1532 Sent Gertrudenberch.
Voerweg 1400 – 1432
De Voerweg lag buiten de oude stadsmuren van Nijmegen aan de rand van het Valkhof.
Pas met de aanleg van de tweede stadmuren kwam de Voerweg binnen de stadsgrenzen te
liggen tot in ook deze verdedigingsmuren werden afgebroken. In 1598 werd aan debuitenzijde
de zogenaamde Italiaanse puntige verdedigingswerken aan de buitenzijde aangebracht.

1768 Hoenderpoort
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Voerweg 1700 - 1832
De Voerweg was de oosterlijke toegang tot de stad Nijmegen en liep van Ubbergen via de
Hoederpoort/Hunnerpoort omhoog naar het Valkhofplein. De huizen aan beide zijden zijn in 1895
afgebroken en vervangen door park aanleg langs het Valkhof.
Onderaan de Belvedere stonden enkele huizen, later vervangen door het bloemenperk van het
Wapen in Nijmegen. Onderaan de Voerweg liep links het Rozemarijngas, berucht om de dames van
lichte zeden, in die tijd nog hoeren genoemd, met een bijzondere bordeelhouder Engelbartus
Knuvelder.
Een markant punt is de in 1886 aangelegde valkhof brug.

De brug over de Voerweg is ontworpen door Jan Jacob Weve in 1886 en is opgericht ter ere van
het Driemanschap tot ontmanteling van de stad Nijmegen: J.H. Graadt van Roggen, Mr. W.
Francken en H.L. Terwindt. De brug leidt vanaf het Kelfkensbos naar het Valkhof.
In de tweede wereldoorlog is van 1944 tot 1945 heftig gevochten tot de doorbraak.

Circa 1950 wordt de brug kapot gereden door een vrachtwagen.
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Voerweg voor 1832

Hoenderpoort en later Hunnerpoort genoemd.
De Voerweg leidde vóór de afbraak van de stadswallen naar de Hunnerpoort, die overigens in 1882
als laatste stadspoort werd gesloopt.

1935 Rechts Voerweg, links Valkhofplein met Burgerlust & Spoorweg monument.

Voerweg wijk C - Benedenstad Nijmegen

Blad 4

1840 Valkhofpein

1875 Voerweg

De Bewoners 1600 - 1832
Over de periode tussen 1400 en 1600 zijn geen bewoning gevens bekend. Een deel van de
Voerweg lag in die tijd buiten de stadspoort. Wel was er een zandweg bekend richting
Ubbergen.
Enkele woningen lagen langs Het Meertje aan de Oude Ubbergseweg.
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1894 Tot verbetering van den toestand van het oude stadsgedeelte gelegen aan den Voerweg,
werd de Gemeente voor ruim f 32.000 eigenares van een dertigtal onaanzienlijke huizen
gelegen aan den Voerweg, op het St. Geertruidsbergje en aan de Rozemarijngas. Al deze
woningen werden successievelijk afgebroken.

1832 Woningen rechterzijde.
A 82
A 83
A 84
A 85
A 86
A 87
A 88
A 89
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
Huis Kelfkesbos - 1770-1828 Wouter Godfried Baron van Neukirchen-Nijvenheim.
Het woningenblok A82 t/m A93 werden opgekocht door de gemeente Nijmegen en tussen 1894 1896 gesloopt.

1875 Voerweg
1888
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1895 Rechtsboven het huis van Baron Nijvenheim – Kelfkesbos.

1898 – Huis A 94

1897 nog te slopen A 93

1908
Na
afbraak
woningen
en
inrichting
park
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1910
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Voerweg A 82
Voor 1830 A74. Kadaster 491.
Hoekpand op Het Bergske.

Voerweg A 83
Voor 1830 A75. Kadaster 492.
Pand op Het Bergske.

Voerweg A 84
Voor 1830 A76. Kadaster 493.
Pand op Het Bergske.
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Voerweg A 85
Voor 1830 A77. Kadaster 494.
Pand op Het Bergske.

Voerweg A 86
Voor 1830 A78. Kadaster 495.
Pand op Het Bergske.
Belast met een rente van 2 schilden t.b.v. de Broederschap.
Nijmeegsche Courant vrijdag 20 juni 1817 nr. 49. De notaris D.A. van Munster, te Nijmegen,
zal, op de 7e juli 1817, 's avonds om 6 uur, ten huize van S. van der Wedden, in de
Hezelstraat aldaar, op hogen doen inzetten, om 14 dagen daarna finaal te worden verkocht.
Een huis en erf, gelegen aan de Voerweg te Nijmegen, wijk A nr. 78, door Jacobus van
Meteren in huur bewoond.
Nijmeegsche Courant dinsdag 15 juli 1817 nr. 56. De notaris D.A. van Munster, te
Nijmegen, zal op maandag 21 juli 1817, 's avonds om 6 uur, ten huize van de kastelein S.
van der Wedden, aldaar, finaal verkopen. Een huis en erf, gelegen aan de Voerweg te
Nijmegen, wijk A nr. 78, aan Jacobus van Meteren, ad. f 28,- jaarlijks verhuurd; ingezet door
de rector Enklaar met de hogen op f185,-.

Het Oud Burger Gasthuis
Bij organiek besluit van de soevereine vorst van 31 december 1814 werd bepaald dat het
bestuur van de godshuizen te Nijmegen, verenigd in de Administratieve Commissie der
Godshuizen, weer zouden worden gescheiden.

Voerweg wijk C - Benedenstad Nijmegen

Blad 10

Voerweg A 87
Voor 1830 A79. Kadaster 496.
Pand op Het Bergske.
Op 6 november 1817 werd
het nieuwe college van
regenten van het Oud
Burgeren Gasthuis ingesteld.
Daarmee keerde men terug
naar de situatie van vóór
1811. Van oudsher konden
Nijmegenaren in het bezit
van het Nijmeegse
burgerrecht, ongehuwd en
60 jaar of ouder, in het
gasthuis worden
opgenomen.
Voerweg A 88
Voor 1830 A80. Kadaster 497.
Pand op Het Bergske.

Voerweg A 89
Voor 1830 nvt. Kadaster 498.
Pand op Het Bergske.
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Voerweg A 90
Voor 1830 nvt. Kadaster 499. Pand op Het Bergske.

Voerweg A 91
Voor 1830 nvt. Kadaster 500. Pand op Het Bergske.

Voerweg A 92
Voor 1830 nvt. Kadaster 501. Pand ligt achter pand A91 op Het Bergske.
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Het blok van drie huizen rechts onder aan de Voerweg.
De huizen A93 en A94 zijn circa 1985
opgekocht door de gemeente Nijmegen en
vervolgens afgebroken. Huis A 95 is circa
1950 als laatste afgebroken.

1882 Huis A93
Voerweg A 93
Voor 1830 A84. Kadaster 490. Pand op Het Bergske.
Nijmeegsche Courant dinsdag 28 januari 1817 nr. 8. De notarissen D.A. van Munster en
W.C. van Elsbroek zijn voornemens op maandag 10 februari 1817, 's avonds om 6 uur, ten
huize van S. van der Wedden, in de Hezelstraat te Nijmegen, op hogen te doen inzetten om
vervolgens finaal te verkopen. Een huis gelegen aan de Voerweg, letter A nr. 84.

Voerweg A 94
Voor 1830 nvt. Kadaster 489. Pand op Het Bergske.
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De woning Voerweg A95 is als laatste van een blok van drie woningn circa 1950 opgekocht door de
gemeente Nijmegen en vervolgens afgebroken.

Het park aan de voet van de Voerweg is dan al gerealiseerd. Woning A95.

Voerweg A 95
Voor 1830 nvt. Kadaster 489. Pand op Het Bergske.
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1832 De woningen

A 97 (A 40)
A 97 (A 42)
A 97 (A 44)
A 97 (A 36)
A 97.5 (A 46)

Huis Kelfkesbos
1770-1828
Wouter Godfried Baron van
Neukirchen-Nijvenheim

De Voerweg gaat naar het westen over in de Oude Ubbergseweg.
Links het Hunnerpark. De woning van het polderdistrict.

1895 De woning van het Polderdistrict onder aan de Voerstraat, afgebroken circa 1910.
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Voerweg A 97
Voor 1830 nvt. Kadaster A 40. Pand buiten de Hunnerpoort.
Pand aan de Oude Ubbergseweg.
Nijmeegsche Courant vrijdag 23 februari 1827 nr. 16. De notaris P. Wiegand te Nijmegen,
als lasthebbende van zijn principalen, zal op maandag 26 februari 1827, 's middags om 3
uur, ten huize van J. Kersten, herbergier buiten de Hunnerpoort te Nijmegen, aan de
meestbiedende verkopen: vier trekpaarden en drie Keulse lange karren met kompleet tuig,
in een zeer goede staat, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht; zijnde zulks
aldaar vóór de verkoop te zien.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant zaterdag 27 april 1839. Uit de hand te koop.
Een zeer gemakkelijk elegant wagentje (demi - fortune), voor 4 personen, en ingericht voor
één paard. Tot zaterdag 27 april te bevragen en te zien bij Kersten, buiten de Hunnerpoort,
te Nijmegen.

Voerweg A 97
Voor 1830 nvt. Kadaster A 42. Pand buiten de Hunnerpoort.
De daarnaast gelegen woning is geen informatie bekend.
Pand aan de Oude Ubbergseweg.

Voerweg A 97
Voor 1830 nvt. Kadaster A 44. Pand buiten de Hoenderpoort.
Pand aan de Oude Ubbergseweg.
Curca 1820 wordt vermeld dat het een nieuw gesteld huis is, welke tot 1821 buiten de
verponding (belasting) blijft, de eigenaar is dan Hent Willems.
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Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant zaterdag 3 augustus 1839. J.A. van Manen,
notaris te Nijmegen, is voornemens, met hogen te laten inzetten, in het huis van de
notarissen te Nijmegen, op maandag 12 augustus 1839, 's avonds om 8 uur.
Een huis, voor de tappersnering allezins geschikt, met annex stalling en schuur, gunstig
gelegen even buiten de Hoenderpoort van de stad Nijmegen, aan de weg naar Ubbergen,
tegenover de Ooijsebandijk, door de kastelein en voerman Antoon Burgers in huur bewoond.

Voerweg A 97
Voor 1830 nvt. Kadaster A 44. Pand buiten de Hoenderpoort.
Pand aan de Oude Ubbergseweg.
De Bleek / Het Hof van Berlijn.
Dit perceel kwam door de gemeentegrenswijziging van 1818 van de gemeente Ubbergen bij
de gemeente Nijmegen.
Nijmeegsche Courant dinsdag 1 september 1835. J.A. van Manen, notaris te Nijmegen, is
voornemens, om op hogen te laten inzetten, in het locaal der notarissen te Nijmegen, op
maandag 28 september 1835, des avonds ten 8 ure.
Een huis vanouds genaamd de Bleek, waarin de broodbakkersaffaire, alsmede de tapperij,
met het beste succes tot heden onafgebroken is en alnog wordt geëxerceerd, met annexe
moeshof, schuur, kegel- en beugelbaan, enz., zeer gunstig gelegen even buiten de
Hoenderpoort der stad Nijmegen, aan de straatweg naar Cranenburg, door Joh. de Ridder
bewoond, met het recht om in het provenue der Ubbergse gemeente jaarlijks te participeren.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant zaterdag 8 februari 1840. Men presenteert uit
de hand te koop, om tegen mei 1840 te aanvaarden. Een huis en erf, gelegen buiten de
Hunnerpoort, aan de straatweg van Nijmegen naar Ubbergen, vanouds genaamd Het Hof van
Berlijn, bestaande in ruim benedenhuis, met annex tuin, kegelbaan enz. en grondput,
voorzien van 4 kamers voor logement, een tapkamer
en winkel, zijnde sinds jaren met succes de
broodbakkers - affaire en tapperij uitgeoefend;
kunnende mede de benodigde
bakkersgereedschappen, als ook de voor het
logement en tapperij geschikte noodwendigheden,
tegen afzonderlijk accoord, worden overgenomen. Te
bevragen bij de eigenaar J. de Ridder, buiten de
Hunnerpoort aldaar woonachtig.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant woensdag 18 maart 1840. Verkoping, J.A. van
Manen, notaris te Nijmegen, is voornemens met hogen te laten inzetten in het huis van
Notarissen te Nijmegen, op maandag 23 maart 1840 's avonds om uur. Een zeer wel ter
nering liggend huis en erf, vanouds genaamd de Bleek, thans de Stad Berlijn, buiten de
Hunnerpoort van de stad Nijmegen, waarin de tappers - affaire en het bedrijf van
broodbakker met het beste succes is en tot heden onafgebroken wordt uitgeoefend, allerzins
voor logement geschikt, met annexe kegelbaan, tuin, schuur, put en verdere gemakken,
door de eigenaar J. de Ridder bewoond.
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Uit: Penschetsen uit Nijmegen's verleden. Tweede bundel, blz. 143.
Door H.D.J. van Schevichaven.
In stap reed men den Voerweg af en de poort uit. Was
het Zondag, dan geurden daar buiten schollen en
scharretjes, op droogrekken gehangen, waarnaast de
jeugd uit onze achter-buurten, onder druk gesteggel,
ijverig koekhakte. In een sukkeldrafje reed men langs
de herbergen, die rechts en links stonden, en waren er
kinderen in de char-à-bancs, dan dreunden zij
onvermijdelijk het rijmpje op, dat op het uithangbord
van de herberg van Kersten, links van den weg, te
lezen stond.

Januari 1899

In het Hof van Berlijn.
Weldoen en vrolijk zijn,
Dat is de beste vreugd op aarde.
Hier verkoopt men wijn, bier en brandewijn
En haver voor de paarde.
Nu ontrolde zich de groene Ooi voor onze oogen, vol
koeien, veelal met zadelruggen, en heupbeenderen,
daar men een hoed op kon hangen; daar trippelden
melkvrouwen, met in de zon stralende koperen
melktuiten aan den arm.

1840 Jan de Ridder, herbergier & bakker, verkoop pand Hof
van Berlijn.
1840 ? Kersten, herbergier.

Voerweg A 97.5
Voor 1830 nvt. Kadaster A 46. Pand buiten de
Hoenderpoort.
Dit perceel kwam door de gemeentegrenswijziging van 1818 van de gemeente Ubbergen bij
de gemeente Nijmegen.
Nijmeegsche Vreemdenlijst of Weekblaadje zaterdag 28 september 1839. Dat Angelus
Janssen verzocht heeft, een spijkermakerij te mogen oprichten, in nr. 97 (5) van wijk A,
buiten dezer stads Hunnerpoort. Belanghebbenden moeten hun bezwaren hiertegen, vóór 4
oktober, schriftelijk ter stads-secretarie indienen.
Nijmeegsche Vreemdenlijst of Weekblaadje zaterdag 26 oktober 1839. Dat Angelus Janssen
verzocht heeft, een spijkermakerij te mogen oprichten in een gedeelte van een huis, gelegen
aan de Lange Baan, uitkomende aan de Voerweg, en toebehorende aan de tapper Kersten.
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Belanghebbenden moeten hun bezwaren hiertegen, vóór 30 dezer, schriftelijk ter stadssecretarie indienen.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant woensdag 26 januari 1859. Ten overstaan van
de notaris C.H. Robbers, te Nijmegen, zal op maandag 7 en 21 februari 1859, telkens
's avonds om 7 uur, ten huize van R. van Meurs, aan het Veer te Nijmegen, worden geveild
en verkocht. Een sedert ruim 30 jaren met het beste succes gedreven leerlooierij, gelegen te
Nijmegen, even buiten de Hunnerpoort, aan de grote weg naar Cleve, bestaande uit een
hecht en sterk herenhuis, waarin 7 boven- en benedenkamers, dienstbodekamer, keuken,
washuis, koetshuis en stalling; voorts de daaraan belendende gebouwen, ingericht tot
looierij; lijmstokerij, droog- en schorszolder, 46 looi-, laaf-, en kalkkuipen, smoutkelder enz.;
verder tuin en weiland te samen groot 67 roeden 30 ellen; een en ander wegens de gunstige
ligging en de schone vergezichten over de Waal en de polder de Ooy, ook zeer geschikt tot
het aanleggen van een buiten.

1829 – 1859 J.A. Kersten, leerlooier.
1832 Woningen linkerzijde.
C 191
C 190
C 189
C 188
C 186 2x
C 185
C 184 3x
C 183
C 182
C 181
C 180
C 179
C 178
C 177
C 176
C 175
C 174 2x
Voerweg C 174
Voor 1830 C 166. Kadaster 456.
Voerweg C 174
Voor 1830 C 166. Kadaster 455.
Naam: De Waggelkooi.
Op 23 maart 1830 werd voor notaris Wiegand, te Nijmegen, door Johanna van de Winkel,
weduwe van Abraham Klaassen, te Nijmegen, overgedragen aan Willem de Vries, arbeider,
en Maria Rijken, echtelieden. Een stalletje, staande tegen de muur van 't "Furstendomborg",
te Nijmegen, wijk C nr. 174, voor f 24,-.
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Op 6 mei 1830 werd voor notaris Wiegand, te Nijmegen, door Willem de Vries en Maria
Rijken, echtelieden, te Nijmegen, overgedragen aan Peter Oppers, te Leuth: een stalletje,
staande te Nijmegen aan de "Furstendomsborgt", voor f 24,-.
Toen op 15 december 1894 het voorstel van B. en W., inhoudende de aankoop van de huizen
aan de Voerweg, het st. Geertruidsbergje en de Rozemarijngas, door de gemeenteraad met
luid applaus werd aangenomen, was ook het vonnis geveld over een klein witgepleisterd
huisje met schilderachtig vooruitstekende bovenverdieping, dat de wonderlijke naam droeg
van "Waggelkooi". Het lag aan de Voerweg, gebouwd tegen de ringmuur van het Valkhof,
welks bomen hoog boven zijn dak uitstaken, enkele percelen vóór de ombuiging van de
rooilijn naar de ingang van de Rozemarijngas.
De naam van dit huisje was bij de Nijmegenaren zo ingeburgerd, dat zijn bewoonster alleen
bekend stond als "Mie de Waggelkooi", zodat waarschijnlijk alleen haar naaste familie en
kennissen haar bij de burgelijke stand geregistreerde achternaam kenden. Men mene echter
niet, dat haar bijnaam zinspeelt op een bedenkelijke vorm van kostwinning, die in de nabije
Rozemarijngas bijzonder in trek was. De oudste generatie in Nijmegen, die haar gekend
heeft, kan met de hand op het hart verzekeren, dat Mie een net vrouwspersoon was,
waarvan niet dàt te zeggen viel. Stellen wij een nader onderzoek naar haar bijnaam en die
van haar bescheiden woning in, dan komen wij tot de interessante gevolgtrekking, dat een
komische volksetymologie, waarbij ook nog de volkshumor een geestig woordje meespreekt,
het bestaan aan haar algemeen opgeld doende naam heeft geschonken.
"Waggelkooi" blijkt namelijk een verbastering te zijn van "wachtelkooi" en daar aan de gevel
van het huis een wachtel of kwartel, een bij het volk uitermate geliefde kooivogel, in zijn
getraliede cel hing, nam de woning, alsof het een gevelsteen gold, de benaming van de kooi
over. Daar Mie een corpulent "frommes" was met een aan gezette vrouwen inherente
schommelende gang, werd onvermijdelijk de "wachtelkooi", bewust of onbewust, tot
"waggelkooi" en Mie waggelde door het leven en de straten van Nijmegen, met deze naam
tot haar dood getekend.
Een bejaarde Nijmegenaar G.J.J. te Ubbergen, die "Mie uut de Waggelkooi" van aanzien
gekend heeft, schrijft de redactie van Numaga, dat hij hun mening ten aanzien van het
ontstaan van haar bijnaam niet in haar geheel kan delen. Volgens hem had het huisje aan de
Voerweg zijn naam te danken aan de overeenkomst met een wagtelkooi: "In de tijd, die
gelukkig voorbij is, toen alle zangvogels gekooid werden, had de kwartelkooi een speciale
vorm. De getraliede voorwand werd in het midden onderbroken door een vooruitstekend
rond portaaltje. Dit was lager dan de kooi zelf en de binnenbovenkant was gecapitonneerd,
zodat de wachtel bij het opspringen zijn kopje niet kon bezeren. Ik vermoed, dat de
spraakmakende gemeente een overeenkomst heeft gezien in de voorgevel van Mie's huisje
en de apart met een uitbouwsel gevormde Waggelkooi".
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Voerweg C 175
Voor 1830 C 167. Kadaster 454.

Voerweg C 176
Voor 1830 C 168. Kadaster 453.

Voerweg C 177
Voor 1830 C 169. Kadaster 452.
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Voerweg C 178
Voor 1830 C 170. Kadaster 451.

Voerweg C 179
Voor 1830 C 171. Kadaster 450.
Zie bewonerslijst C 178.
Voerweg C 180
Voor 1830 C 172. Kadaster 449.

Voerweg C 181
Voor 1830 C 173. Kadaster 448.
Zie bewonerslijst C 180.
Voerweg C 182
Voor 1830 C 174. Kadaster 447.
Provinvie Gelderland en Nijmeegsche Courant woensdag 25 oktober 1843. J.A. van Manen,
notaris te Nijmegen, is voornemens met hogen te laten inzetten in het huis van notarissen te
Nijmegen, op maandag 6 november 1843, 's avonds om 7 uur.
Een huis, wijk C nr. 182, gelegen aan de Voerweg, tegen de ringmuur van het Valkhof,
bestaande in benedenkamer, kelder en bleekveld, bovenkamer met vrije opgang, zolder en
verdere gemakken, naast het erf Van der Waarden.
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Voerweg C 183
Voor 1830 nvt. Kadaster 446.
Zie bewonerslijst C 182.
Voerweg C 184
Voor 1830 nvt. Kadaster 445.
Pand aan de achterzijde.
Voerweg C 184
Voor 1830 nvt. Kadaster 444.
Pand aan de voorzijde.
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Voerweg C 184
Voor 1830 nvt. Kadaster 443.
Belast met een rente van 15 stuivers t.b.v. Rijk Tijssen.
Pand aan de voorzijde.

Voerweg C 185
Voor 1830 nvt. Kadaster 442.
Belast met een rente van 15 stuivers t.b.v. Rijk Tijssen.
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Voerweg C 186
Voor 1830 nvt. Kadaster 440.
Pand aan de voorzijde. Zie lijst hieronder.
Voerweg C 186
Voor 1830 nvt. Kadaster 441.
Pand aan de achterzijde.
Belast met een rente van 15 stuivers t.b.v. Rijk Tijssen.

Voerweg C 188
Voor 1830 nvt. Kadaster 436.

Voerweg C 189
Voor 1830 nvt. Kadaster 437. Het Osseweijers Welvaren.
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Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant woensdag 6 augustus 1856.
Ten laste van 1-Gerardus van Driel, zonder beroep, en 2-Jacobus van Kempen, beide
wonende te Nijmegen, als tegenwoordige eigenaren en derde bezitters van de na te meldene
onroerende goederen. Zal worden overgegaan tot de verkoop bij gerechtelijke uitwinning aan
de meestbiedenden of hoogst afmijnenden van de nagenoemde onroerende goederen.
Twee huizen en erven, gelegen te Nijmegen, aan het Valkhof, vanouds genaamd "het
Ossenweiders Welvaren", op de perceelsgewijzen kadastrale legger van Nijmegen bekend in
sectie C, nummer 436 en 437, ter grootte van 1 roede 90 ellen.De toewijzing van de
voormelde onroerende goederen zal plaats hebben op zaterdag 6 september 1856, 's
morgens om tien uur, ter terechtzitting van de arrondissements-rechtbank van Nijmegen
voornoemd. Hetgeen certificeert, H.P.G.M. de Man.
Voerweg C 190
Voor 1830 C 179. Kadaster 435.
Namen: Het land van Belofte / De Planke Hut / Het Osseweijers Welvaren / het Valkhof.
Het pand in 1910 toen Hotel Valkhof
Op 12 april 1753 werd door Peter van Dijck en
Cecilia Mels, voor een bedrag van 492 gulden, aan
de mr. kleermaker Frans Willem Weijmans en Aeltje
van der Wee verkocht. Zeker huis met een open
plaats en annex bleekveld staande en gelegen op het
Valkhof op de hoek van deszelfs ringmuur, ter eenre
de gemene weg naar het hof en het erf van Maria
van de Laan ter andere zijde. Bezwaard met 15
stuivers ringelmuurgeld jaarlijks te betalen aan de
tijdelijke rentmeester van de provinciale rekenkamer.

Naam: Het land van belofte
Uitspraak op 14 juni 1780 van de Raad: Dat het uithangbord, hetgeen geplaatst is voor het
bovengemelde woonhuis en bordeel "de Planke-Hut", ten bijschrift hebbende "Het Land van
Belofte" door schoutsdienaren in het openbaar zal worden afgenomen en aan stukken
geslagen, en dat een dergelijk uithangbord of teken voor hetzelfde huis nimmer meer zal
mogen gesteld worden. Voor een letterlijk verslag van deze zaak, zie het hierna volgend huis
"de Planke-Hut".
Het huis schijnt wel erg bekend te zijn geweest in de stad, want in 1774 werd er een boekje
gedrukt met platte schimpdichten, over Het alom bekend Nymeegsch Planke Hutje, of het
zoogenaamd Landje van Beloften; Gedrukt voor Boeren en Menschen / voor Snijders /
Wevers en Schoenlappers / voor Lediggangers en Opsnappers.
Naam: De Planke-Hut
Raadssignaat van 14 juni 1780. Uit de respective documenten, examina en confessien, ter
vergaadering geëxhibeerd, genoegzaam gebleeken zijnde. Dat Peter Vos, oudt twee en
vijftig jaaren, gebooren hier ter steede, zich niet heeft ontzien, om zeedert jaaren
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herwaards, in zijn woonhuis binnen deze stad, bekend met den naam van "de planke-hut",
niet alleen, onder het dekzel van de tappersneeringe, toe te laaten veelerlije
onordentelijkheden en losbandigheid maar zelfs, om ligtvaardige vrouwspersoonen in te
brengen, te logeeren en aan te houden tot het pleegen van hoererije, ten einde, met
derzelver vuil gewin, een schandelijk profijt te doen.
Zonder dat goede vermaaningen, of ernstige waarschouwingen, in staat zijn geweest, hem
Peter Vos van eene dusdaanige verfoejelijke leevenswijze af te brengen. In tegendeel, dat hij
daarinne steets is voortgevaaren, en dus verbleeven een middel-oorzaak tot het kwaad, en
ter verleiding van anderen tot de bauches, ten algemeenen ergernisze.
Booven en behalven, dat hij van zich heeft konnen verkrijgen, om tegens het naadrukkelijk
bevel der Heeren Borgermeesteren, zoo van het voorleedene, als het tegenwoordige jaar, en
ongeagt hij zich daaraan gesubmitteerd, en bij reïteratie aangenomen had het zelve te
agtervolgen door eene daadelijke ontruiming van zijn voorzeide woonhuis. Zich refractoir te
gedraagen, daarinne te blijven woonen en te leeven op den voorigen ongeoorloofde voet, ten
effecte dat hij Peter Vos, eindelijk, des nagts, ten twaalf uuren, tusschen de 6e en 7e junij
laatstleeden, nevens twee ontugtige vrouwslieden, uit die zijne wooninge is opgehaald en in
hegtenisze overgebragt geworden.
En vermits al het zelve importeerd zaaken, strekkende tot een oopenbaar scandaal, alle zints
strijdig met de waardigheid van het Borgerschap, en zijnde van naadelige gevolgen, die
alzoo in een stad van goede politie niet konnen geleden, maar allerzints behooren te worden
beteugeld en strafbaar zij.
Zoo is 't, dat Borgermeesteren, Schepen en Raaden der Stad Nijmegen, naa gehoudene
deliberatie, hebben goedgevonden, den persoon van Peter Vos voornoemd te ontzetten van
het regt van borgerschap dezer stad, gelijk dezelve daarvan ontzet word bij dezen. Voorts
aan hem Peter Vos te ontzeggen deze stad, en het schependom van dien, voor den tijd van
ses volgende jaaren, zonder in die tusschen tijd daarinne te moogen koomen, bij poene van
naadere dispositie. Zoo nogtans, dat hij Peter Vos, naa verloop van die ses jaaren, niet
wederom zal worden geadmitteerd tot de inwooning hier ter steede of in dezer stad
schependom ten zij bevoorens aan Haar Edele groot agtbaare bij goede attestatien zal
hebben doen blijken, dat zich in die tusschen tijd, ter plaatzen van zijn verblijf gedraagen
hebbe naar behooren.
Verstaande Haar Edele groot agtbaare verder, dat het uithangbord, het geen geplaatst is
voor het boovengemelde woonhuis, ten bijschrift hebbende "Het land van belofte" door
schoutsdienaaren in 't oopenbaar zal worden afgenoomen en aan stukken geslaagen, en dat
een diergelijk uithangbord of teeken voor het zelve huis nimmermeer zal moogen gesteld
worden.
Vermits Anna Catharina Emmers, bijgenaamd Stellekes, oudt twintig jaaren, en Mie
Willemze, ook genoemd wordende Mie Slavolder, oudt omtrent seventien jaaren, beiden
gebooren binnen deze stad, en te zaamen, in den nagt tusschen den 6e en 7e dezes maands
junij, uit de zoogenaamde "Planke-hut", met en nevens Peter Vos, wonende aldaar, door de
Klapperlieden opgehaald zijnde en vervolgens in hegtenisze gesteld geworden, vrijwillig
hebben bekend, en voorts genoegzaam is gebleeken. Dat zij zeedert eenigen tijd herwaards,
zich aan een ontugtige levenswijze overgegeeven, aan schandelijke hoererije schuldig
gemaakt en als publicque hoeren gedraagen hebben.
Hebben Haar Edele groot agtbaare, naa gehoudene deliberatie ter zaake van dien, goed
gevonden, de twee voornoemde vrouwspersoonen bij dezen te condemneeren, om voor den
tijd van agt daagen op water en brood gesteld en alnog in detentie gehouden te worden. En
zulks met ernstige waarschouwing en bedreiging, dat ingevalle dezelve te eeniger tijd
bevonden mogten worden, zich wederom losbandigheid schuldig te hebben gemaakt, of in
ontugt verloopen, als dan de gratie aan die beiden, zoo uit hoofde van derzelve jonge jaaren,
vrijwillige confessie, betoonde berouw en belofte van beeterschap, in dezen verleend,
denzelve als dan strekken zal tot verswaaring van straffe.
Verklaring Hoer Stellekes
Om er precies achter te komen wat er gebeurd is, volgen hier de bekentenissen van de
betrokkenen, te vinden in de stukken tot de Raad. Mercuru den 7e junij 1780. Anna
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Catharina Emmers, (alias Stellekes-hoer) voorgebragt en gevraagd zijnde, heeft verklaard
oud te zijn twintig jaaren gebooren binnen dezen stad. Dat zij tot haar leetwezen moest
bekennen zich voormaals aan hoererije te hebben overgegeeven. Nogtans dat zij daar
berouw over had, want dat het eene bedroefde broodwinning was, waarvoor zij hoopte,
dat ieder bewaard mogte worden. Dat het nu in het vierde jaar was, dat als hoer geleefd
hadde. Dat zij wel in 't 15e jaar oud was geweest, toen zij het eerste gebruikt was door
een vreemdeling in Lent, in een herberg. Dat zij in 't vervolg hier en daar was gegaan
vermits haar moeder niet had bij te zetten en zij arm en blood.
Dat zij nu meer als agt weeken (zedert dat uit de halve trom met de woon was
vertrokken) zich stil gehouden had. Dat zij, op gisteren, omtrent 1/4 voor tien, in de
"Planke-Hut" gekoomen was met een Konstapel (verlofganger), in gezelschap van de
Kromme-Mie of Mie Blavon, welke bij zich had een Tambour, den Bukking genaamd. Dat
zij te zaamen aldaar een kan bier hadden gecommandeerd, daarnaa een tweede kan, op
aanraading van den Hospes, alias den Preeker, gecommandeerd geworden. Dat zij met
die tweede kan waaren blijven zitten, zonder iets kwaads te bedrijven, tot ongeveer
twaalf uuren, toen de klapperlieden haar, nevens de Kromme-Mie, en de Preeker, gehaald
hadden. Dat zij en de Kromme-Mie (woonende over haar deur in de Bottelstraat) gisteren
- avond, te zaamen uitgegaan zijnde (zij met oogmerk, om grutte in de Borgstraat te
haalen) vervolgens iets verder gewandeld hadden tot op het Valkhof.
Dat de Preeker juist als toen bij zijn huis gewandeld, en den Konstapel en den Bukking,
bij den anderen staande, had verwelkomd. Dat zulks de occasie gegeeven hadde tot de
conversatie met die manspersoonen, welke haar en de Kromme-Mie vervolgens in "de
Planke-hut" getracteerd hadden. Dat zij te vooren, nog twee maal of drie maal in "de
Planke-hut" geweest was. Dat de Hospes haar als dan had laaten roepen, ofschoon hij
haar niet liet roepen, als hij andere vrouwlieden had. Dat zij bij die geleegenheeden
vleeschelijk bekend was door onderscheidene manspersoonen (voor zoo veel zij wiste)
alle ongetrouwd. Dat zij als dan verpligt was geweest een derde part aan den Hospes uit
te keeren, van 't geen zij met te hoeren had verdiend. En indien de vrouwlieden daaraan
niet voldeden zouwde de Hospes haar met slaagen de deur uitzetten.
Dat de Preeker wel had gezegd, dat hij haar Catharina met een arm de deur wilde
uitzetten, zoo zij weer kwam, ter oorzaake, dat zij ééns twee sestehalven aan 't huis van
den Preeker gekregen had van een vreemd koopman, voor de koffij, en welke zij geheel
voor haar gehouden had, zonder het derde part af te langen.
Het bovenstaande aan de gedetineerde voorgeleezen en naader voorgehouden zijnde, heeft
dezelve daarbij gepersisteerd.
Mercuru den 7e junij 1780. Mie Willemsze (bijgenaamd Mie Slavolder naar haar stiefvader)
voorgebragt en gevraagd zijnde, heeft gezegd, in het 17e jaar haars ouderdom, en binnen
deze stad gebooren te zijn.
Verklaring Hoer Slavolder
Dat zij, vóór ongeveer een vierdendeel jaars, was verleid geworden tot hoererije. Dat zij
door Pit Iseren, in de Roosengasch (naadat in de "In de Valk" te vooren was geweest en
dronken gemaakt) van daar aan zijn huis was gebragt, en gebruikt geworden door een
timmermansknegt. Dat daarop drie avonden agter den anderen in de Valk met de
timmermans knegt zich had opgehouden. Dat zij vervolgens aan het hoereeren was
gebleeven, tusschen beiden bij Hanna van Kuijten een week of drie aan huis geweest, en
des avonds langs de straaten geloopen had, om aan 't brood te koomen, terwijl zij van
haar moeder was afgeraakt.
Dat zij, op gisteren avond, met Anna Catharina Emmers, tusschen 8 1/2 en negen uuren,
te zaamen uit de Bottelstraat naar 't Swijnshoofd gegaan waaren op fortuin, alwaar zij
gevonden had Hanna van Kuijten en Beth, zijnde de laatste van Ravensteijn geboortig.
Dat in 't Swijnshoofd niets te doen vallende, en terwijl Hanna van Kuijten tegens haar
rusie aanvang, zij met Catharijn van daar gegaan was den weg op naar de Burgpoort.
Dat, bij het huis van de Bukkeling, dezelve, als meede een konstapel, staande, die beide
haar hadden aangesprooken, om een straat rond te gaan.
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Dat inmiddels de Preeker die verlofgangers had verwelkomd, en een kan bier
aangebooden. Dan dat de Konstapel en de Bukking gezegd hebbende zij zelfs konde een
kan bier betaalen. Zij te zaamen waaren gegaan in "de Planke hut". Dat daarinne maar
twee kannen biers gedronken waaren geworden, zonder dat er iets misdreeven was, tot
den tijd, dat de klapperlieden haar hadden gehaald.
Dat het de eerste reis was geweest, dat zij in de de Planke-hut gekoomen was. Dat zij in
geene andere huizen was geweest, als alleen in de Valk, het Swijnshoofd, den Stevel en
bij Pit Iseren, voorn. bij Hanna van Kuijten.Dat zij ééns op de Lindenberg, en ééns bij de
Munt, vleeschelijk was gebruikt geworden. Dat zij nooit iets had behoeven af te geeven,
aan een Hospes, van 't geen zij met hoeren verdiende. Dat bij Pit Iseren geene andere
vrouwslieden had gezien, als Nel-hoer en Leth-hoer.
Het boovenstaande aan de gedetineerde voorgeleezen en naader voorgehoudenzijnde, heeft
dezelve daarbij gepersisteerd."
Joris den 8e junij 1780. Peter Vos, geboortig van Nijmegen, oud 52 jaaren, woonende in de
Planke hut, voorgebragt en gevraagd zijnde, heeft gezegd.
Verklaring Peter Vos
Waar te zijn, dat aan hem door voorige Hrn. Borgermrn. was aangezegd, en bij hem
aangenoomen geworden, om met 1e januarij laatstleeden uit zijn huis te vertrekken. Dat
het zelfde door Hrn. Borgermrn. van dit jaar, voor eenige tijd, meede was aangezegd
geworden, ook bij hem aangenoomen, om binnen den tijd van veertien daagen zijn
woonhuis te verlaaten. Dat zulks ook zouwde hebben agtervolgd gehad en naargeleefd,
bij aldien eene andere wooning hadde kunnen krijgen voor zich en zijne kinderen.
[De volgende zin is doorgehaald.] Dat hij zedert zijn vrouws dood, zich niet verder
opgehouden had met vrouwlieden ten zijnen huize aan te houden.
Dat des nagts, naa de komst van Z.H. binnen deze stad, aan zijn huis de militairen, de
wagt hebbende op het Hof, hadden gedronken. Dat als toen, voor en agter, waaren
ingekoomen vrouwlieden, ten getaale van seven, welke hij als toen niet hadde gekend,
uitgezonderd Klazijn, woonende onderaan in de Villersgasch. Dat er onder die vrouwlieden
geweest waaren, welke eijers met zout verkogtten.
Dat er aan zijn huis des tijds niets onordentelijks gepleegd was geworden. Dat, zedert
langer als één jaar tijds, zich met geen vrouwlieden aan zijn huis had opgehouden, en
meede niet laaten haalen.
Dat eergisteren, des avonds, ongeveer quartien voor 10 uuren, ten zijnen huize waaren
ingekoomen twee verlofgangers (welke speciale kennisse van hem waaren) d' ééne een
Konstapel, en d' andere een Tambour, bij occasie, dat hij voor zijne deur staande, die
beide ontmoet en verwelkomt had. Dat die verlofgangers als toen bij of omtrent zich
hadden twee vrouwspersoonen, en gevraagd om een kan bier. Dat de kan, met nog een
kan bier te zaamen hadden zitten uit drinken, zonder dat er eenig kwaad bedreeven was
geworden, en dat, ongeveer ten 12 uuren des nagts, de klapperlieden waaren
ingekoomen en hem, nevens de twee vrouwspersoonen, hadden weggehaald en
opgebragt.
Dat hij wel geweeten had, dat het ééne vrouwspersoon, naamentlijk Anna Catharijn, een
hoer was, maar het ander vrouwspersoon kende hij niet. Dat kwaalijk gedaan had, die
hoer niet immediaat de deur uitgeschupt te hebben. Dat meede kwalijk had gedaan, om
naa Taptoe aan militairen te tappen, terwijl het Heeren verbod daarteegens hem bekend
was. NB. bij de voorleezing, heeft P. Vos gezegd, niet geweeten te hebben, dat naa
Taptoe aan militairen niet mogte getapt worden, geevende voor reeden, dat hij in geen
twaalf jaaren te vooren had getapt, uitgezonderd op de tijden der beeste-markten.
Herhaalende met te zeggen dat zeedert nu in dertien maanden, geen één vrouwspersoon
aan zijn huis had gehouden, gehaald, doen haalen of over de vloer willen hebben, veel
weiniger dat aan zijn huis iets onbehoorlijks gepleegd was.
Dat het wel waar was, dat hij, in de maand maart van dit jaar, bij zijne kinderen, als
meidt en ter oppassing, gekreegen had een vrouwspersoon, Carolijn genaamd, van de
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Gocherheide, welke ongeveer agt weeken bij hem was verbleeven, en vertrokken om naar
Zeeland te gaan.
En ongeveer vier weeken naa derzelver vertrek, een vrouwspersoon, Marian genaamd,
van Mulheim, welke seven weeken ten zijnen huize als meidt verbleeven was, en in stilte
van hem afgegaan. Edoch dat die beide vrouwspersoonen zich stil en ordentelijk
gedraagen hadden, zonder door iemand gebruikt te zijn, zoo veel hij wiste.
Het gunt voorsz. aan den gedetineerde Peter Vos voorgeleezen en naader voorgehouden
zijnde, heeft dezelve daar bij gepersisteerd."
Jan Veijst segt, dat voor ongeveer veertien dagen snagts ongeveer half Elf met een ben daar
Schol en eijeren in waare is geweest in de Planke Hut. Dat attestant aldaar gesien heeft de
Stelleke Hoir, de manque Mie, en Johanna Cutten.
Dat die Soon van Ebbinckhuijsen die mede in de Planke Hut was, van hem attestant cogt,
voor jeder der gem. Hoere twee gast Eijeren, dat attestant na een cort verblijft is weggegaan
aldus door mij onders geinformeert op den 8 junij 1780. - Aarens Schout - "
Johanna van Cutten segt, dat voor ongeveer veertien dagen savonts ongeveer thien uuren is
gegaan met eenen Bombardier na "de Planke Hut", dat aldaar vont de Stelleke Hoir, en de
manke Mie, mitsgaders de soon van Ebbinchuyse, welke beschonken was, dat aldaar ook
waaren vijf a ses Constapels. Dat aldaar in de Planke Hut quam Jan de Vuijst, hebbende bij
sig een ben met Eijeren en Schol.
Dat Ebbinckhuijse van Jan de Vuijst cogt voor jeder vrouwspersoon twee gast eijeren, die hij
haar voor een present dede. Dat Ebbinckhuijse met de Stellekes Hoir en Mie de Camer
uytenin ginge. Dat de Stelleker Hoir beschonke weest, singende en rasende. Dat sij
attestante en de Stelleker Hoir smorgens om vier uuren met den Bombardier sijn uijt de
Plankehut gegaan, laaten het andere gemelte volk daar.
Dat er nog een vrouwspersoon was die wat Scheel was dat den Hospes beschonke was. Dat
de Stelleker Hoir haar attestantie hadde verlegt tot hoirerije, voor ses jaare hierin de stad in
haar bij eene Heer gebragt dogh weet sij sig niet te binne te brengen, wat sij daar voor
gehadt heeft. En is verlede somer overdag wel in de planke hut geweest, drie maal, maar
aldaar geen quaat bedreve, maar het brijwerk, en het goet dat voor hem gewasse hadde
thuys gebragt, aldus geinformeert door mij onders op de 8 en 9 junij 1780. - Aarens -"
Verklaring buurman Peter Corneliszen
Sabbathi den 10e junij 1780. Peter Corneliszen, voor Borgermrn. op requisitie,
gecompareerd en gevraagd zijnde, heeft verklaard.
Dat hij, zeedert drie jaaren, gewoond heeft in het huis, naast de zoogenaamde Planke hut
geleegen, zijnde die huizen van den anderen gescheiden door een half-steenze muur, en
bestond de scheiding tusschen de oopen-lugt aan zijn huis, en de oopen-lugt van het
andere huis in een zeer ondigte planke schutting.
Dat zoo lang Comparant aldaar gewoond had, van zijnen naabuur in "de planke hut"
grooten overlast gehad hadde, door het geraas, 't geen het volk met de vrouwlieden, des
nagts, in de herberg maakte, zoo door zingen, en uitslaan van vuile taal, als anderzints.
Dat die overlast en rusie des nagts, in de Planke hut, zeedert een jaar tijds, niet was
verminderd, integendeel vermeerderd en toe genoomen was, vooral in de laatste tijden.
En had de Hospes zelfs, voor ongeveer 10 ad 12 weeken, in zijn huis gehad, op één tijd
tegelijk, drie vreemde vrouwslieden, zijnde de ééne vóór en de andere naa, wel in dat
huis gekoomen, edoch te zaamen en bij den anderen aldaar gebleeven wel vijf ad ses
weeken.
Dat de ééne vóór, en d'andere naa, vertrokken zijnde geweest, de Hospes, voor zoo veel
Comparant wiste, geene vaste vrouwslieden in zijn huis hadde gehouden, maar dat de
Hospes opgehouden had die slegte vrouwlieden, welke in deze stad bekend waaren.
Dat dezelve vrouwlieden dan ééns van zelfs zich in de Planke-hut hebben laaten vinden,
dan wederom gehaald waaren geworden, ten minsten, dat Comparant te meermaalen
gezien had, dat de nu oudste zoon van den Hospes, des avonds, was te huis gekoomen
met één vrouwspersoon. Ook wel, dat gezien had, dat de Hospes zelfs vrouwlieden had te
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huis gebragt. Dat zulks in 't bijzonder hadde gezien laatstleeden vrijdag vóór agt daagen,
's morgens tusschen drie en vier uuren, als wanneer de Hospes (in een witte borstrok
zijnde) was gekoomen den weg op, van de Hunnerpoort, ten wederzijden bij zich
hebbende een vrouwspersoon, met welke twee vrouwlieden hij zijn deur, aan zijde van 't
Valkhof, ingetreeden was. Terwijl Comparant, genoegzaam dien nagt, door het leeven en
geraas, 't geen in de Planke hut was, geweest, had moeten opblijven. Dat in die nagt, in
de Planke-hut, naar Comparants meening, seven vrouwlieden zich hadden bevonden,
onder welke gew. waaren Hanna Kuijters, Klaas of Klazijn en Engel, woonende in de
Rooze-Marijnsgasch, de verdere hem Comparant onbekend.
Dat Comparant den Hospes wel verscheidene maalen over den overlast en deszelfs
slegten levens-aart onderhouden en aangemaand had, daarvan af te scheiden, en door
den Hospes beeterschap beloofd was geworden.
Dat het ook, in de laatste wintertijd, was geweest, dat de Hospes wel een week of ses
geen vrouwlieden aan zijn huis hadde gehad, immers voor zoo veel Comparant wiste,
integendeel, dat de Hospes alstoen dikwijls, des avonds aan zijn huis was gekoomen, en
beloofd hadde, zich met geen hoeren meer te willen ophouden, en een stil leeven leiden.
Doch dat daarnaa het weerom was toegegaan, als te vooren. In zoo verre, dat hij
Comparant verscheidene maalen de klapperlieden bij hem had moeten inroepen, om te
hooren, het leeven en geraas, 't geen in de Planke-hut als dan was. En dat zulks hem
genoodzaakt had, eindelijk, aan Heeren Borgermrn. daarover klagtig te vallen.
En heeft Comparant, naa dat het gunt voorsz. is, voorgeleezen en naader voorgehouden
was, betuigd alles de zuivere waarheid te zijn, en bereid te wezen, al het zelve met Eede te
sterken, zulks gevorderd wordende."
Overige verklaringen
Willem Schuling, en Hendrick Seuring bijde Nagtwaker deser stad, segge dat int begin van
de gepasseerde maant meij 1780 snagts tusse Tien en Elf uuren sijn geroepen geworden
door den verver die naast de planke hut woont, dat denselve claagde dat sijn vrouw die
verlost was, niet conde ruste.
Dat de Nagtwakers sijn gegaan op de plaats van de verver, en aldaar hoorde mans, en
vrouwe stemme in de Planke Hut.
Dat sij Nagtwakers bijde aan de planke Hut aanclopte, en tegens den Hospes sijde dat hij
het volk dat in sijn Huys waar soude seggen, dat wat stil soude sijn, dat de vrouw naast
de deur in de Craam was. Dat sij Nagtwakers bevonden hebbe, dat na dat sij aan den
Hospes gesegt hadde, het stilder was int Huys.
Huijbert Gerrits mede Nagtwaker segt, dat op vrijdag den 2 junij 1780 snagts ongeveer
twee uren door den voorgem. verver is gesegt geworden, dat sij niet slaape conde, om
dat het volk dat in de Planke Hut was, sodanig gewelt maakte.
Dat hij Nagtwaker onder soch dede, wat voor volk dat het war, en bevont dat het de
Granediers waare, die op het Hoff, bij sijn Hoogheit de wagt hadde, als mede officiers, en
Johanna v Cutten aldus geinformeert door mij onders op den 11 junij 1780, Aarens
Schout.
Verklaring Anna Emmers
Lund den 12e junij 1780. De gedetineerde Anna Catharina Emmers, voorgebragt en
gevraagd zijnde, heeft verklaard.
Dat zij bij het voorig examen, vergeeten had te zeggen, dat, toen zij des avonds gepeldegarst had gaan haalen met Mieke, zij te zaamen verder gegaan waren naar 't
Swijnshoofd. Dat daar geen volk gevonden hebbende, en vermits er rusie tusschen Mieke
en een ander vrouwspersoon voorviel, van daar gegaan waaren, als wanneer de
Konstapel en de Bukking haar, eeven de Burgpoort door, waaren ontmoet.
Dat zij, zeedert kermis vóór een jaar niet was geweest in de Planke hut, uitgezonderd de
laatste reiz, toen zij er was uitgehaald geworden.
Naader gevraagd zijnde of zij niet in de Planke-hut geweest was met Ebbinkhuijsen, heeft zij
gezegd Ja.
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Daarop aan haar de onwaarheid van haar zoo eeven gezegde zijnde onder het oog gebragt,
heeft zij daarop geantwoord, dat zij wel, alstoen, in de Plankehut was geweest, maar niet in
ontugt, 't geen zij met haar voorig zeggen hadde bedoeld. Want dat Ebbinkhuijsen een ander
meisje bij zich gehad hadden. Dat het zelve meisje was geweest Mieke of de Kromme Mie,
met haar geapprehendeerd.
Dat zij, Hanna Kuijters en Mie te zaamen van zelfs gekoomen waaren in de Planke-hut, 's
avonds ten tien uuren, voor 14 daagen of 3 weeken naar gissing, als wanneer aldaar
gevonden had Ebbinkhuijsen, die beschonken was, en een vrouwspersoon, Marianne
genaamd, welke wat scheel ziet, zijnde Marianne haar voor 't overige onbekend.
Dat er, des tijds, in de Planke-hut nog geweest waaren één Bombaardier en drie of vier
Konstapels. Dat de Hospes meede in huis en de kamer was geweest.
Dat zij vleeschelijke conversatie, des tijds, gehad had met den Bombaardier en met een
Konstapel. Dat van den één een schelling, en van den andere agt stuivers had gekreegen,
ook van Ebbinkhuizen twee sestehalven, edoch had dezelve haar niet konnen gebruiken door
beschonkenheid. Dat zij in de de kleine-camer, met jeder afzonderlijk, had te doen gehad,
uitgezonderd, dat de Konstapel met haar booven was geweest. Dat naar booven gegaan
waaren, om dat alstoen gevonden hadde, op de kleine kamer, Ebbinkhuizen ten bedde
liggende tusschen Mie en tusschen Marianne. [Dit was Cristoffel Ebbinkhuijsen, oud 26 jaar,
zoon van J.F. Ebbinkhuijsen en Agnes Sophia Birckenhoer echtelieden.]
Dat van het gem. geld, op drie reize, door haar niets aan den Hospes was afgegeeven, ook
die keer door den Hospes niets was afgevorderd geworden. Dat zij daar van de reeden niet
wiste, en dat het misschien was toegekoomen, om dat de Hospes zat was geweest. Dat Jan
de Vijst, op denzelven avond, in de Planke hut had te koop gepresenteerd Eijeren en
schollen.
Dat, zedert de dood van de vrouw van den Hospes, en wel te kermis vóór een jaar, (Terwijl
zij bij des vrouws leeven, met haar weeten, nooit in de Planke-hut geweest was of geroepen
geworden.) zij was gehaald geworden, tot drie reizen toe, door den oppasser, genaamd de
Hoest, Soldaat onder Hessendarmstad. Dat zij het derde part, twee reizen van haar
verdienste, had moeten afgegeeven aan den Oppasser, terwijl de Hospes niet bij huis was
geweest. En dat de derde reis, toen zij twee sestehalven hadde gekreegen, zij daar van het
derde part niet had willen afgeeven aan den Hospes zelfs, die het alstoen van haar wilde
hebben. Dat zij het verweigerd had, om dat het aan haar, door een vreemde gegeeven was
gew. voor de koffij. En waarop de Hospes haar bedreigd had, met voeten te zullen ter deur
uit schoppen, indien zij weer kwam. Gelijk zij er ook niet meer was gew., uitgezonderd des
nagts, toen Ebbinkhuizen er was, en den tijd, wanneer zij was gehaald, nevens Mie en de
Hospes.
Het gunt voors. Aan de gedetineerde voorgeleezen en voorgehouden zijnde, heeft zij die
aanteeking toegestemd, en daarbij gepersisteerd."
Lund den 12e junij 1780. De gedetineerde Peter Vos voorgebragt en gevraagd zijnde, heeft
gezegd. Waar te zijn, dat hij zedert dertien maanden, aan zijn huis geen Hoerhuis gehouden
heeft.
Dat, vóór omtrent drie weeken, Ebbinkhuijsen aan zijn huis gekoomen is, des morgens, naa
dat het een uur dag was gew..
Dat Ebbinkhuijsen alstoen aan hem had gezegt, te koomen uit de Prins, alwaar hij den
geheelen nagt had door-gebragt.
Dat Ebbinkhuijsen alleenlijk aan zijn huis gekoomen was, om eenig geld te leenen. Dat hij
aan Ebbinkhuijsen, op des zelfs verzoek, bij leening toe geteld had dertien guldens en tien
stuivers. Waarmeede Ebbinkhuijsen van hem afgegaan was wederom naar de herberg de
Prins, gelijk hij meende, om dat dezelve de Lindeberg, was afgegaan.
Dat, ongeveer een half uur daar naa, hij voorbij zijn huis had zien gaan Ebbinkhuijsen, Reijn
Verhaaren en Willem Vermaanen, (Swaager uit de Prins.) neemende te zaamen den weg
naar de Hunner-poort. En dat hij die drie persoonen, des naamiddags, gezien had ten huize
van de Haan onder Ubbergen.
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Dat Ebbinkhuijsen, te vooren, wel in geen twee jaaren was geweest aan zijn huis, ook niet
naa dato, dat hij denzelve het voorsz. geld geleend had. - en dat, ten tijde van het
geldleenen, Ebbinkhuijsen niet anders, als staande voeds, een glas genever had gedronken.
Dat hij voor een leugenaar zouwde staan, wanneer hij konde overtuigd worden, dat
Ebbinkhuijsen ten zijnen huize geweest was des nagts en met hoeren.
Daarop aan Peter Vos voorgehouden zijnde de bekentenisse van Catharina Emmers, met
betrekking tot het geen voor 14 daagen of drie weeken ten zijnen huize gebeurd was, met
naamen, of de Kromme Mie, Stellinge hoer en Anna Kuijters, nevens eene Marianne,
Ebbinkhuijsen, een Bombardier en drie of 4 Konstapels niet ten zijnen huize geweest zijn.
Heeft hij daarop, in 't begin dier vraage, immediaat gezegd: Een hoer, heeft drie fouten.
Voor eerst is het een hoer. Voor een tweede, een leugenaarze. En ten derde, een dief.
En vervolgens, naader gepousseerd zijnde heeft hij blijven verzeekeren, dat hij van dit alles
niets wist. Dat het waar was, dat Marianne bij hem in huis was geweest. Dat hij wel wiste,
dat de Vijst aan zijn huis geweest was met Eijeren en Schollen, om te verkoopen. Dat hij
denzelve had gezien, maar, dat, als het huis vol volks was, hij niet weeten konde wat er
omging. Dat het waar konde zijn, dat er drie vrouwlieden in zijn huis waaren geweest, maar
dat hij ze niet had gezien.
Zeggende vervolgens, dat Ebbinkhuijsen, des tijds, des nagts in zijn huis was geweest. Dat
hij Ebbinkhuijsen had gezien. Dat het waar konde wezen, dat Ebbinkhuijsen tusschen
Marianne en de Kromme Mie te zaamen ten bedde geleegen had. Maar dat hij er niet van
wiste.
Dat hij wel wiste, dat, vóór een week of ses, de vrouw van P. Corneliszen in de kraam had
geleegen. Dat dezelve hem had laaten verzoeken, om wat stil te willen wezen. Dat zulks was
geweest op een morgen, maar niet des avonds. Dat hij, in die tijd, niemand anders aan zijn
huis gehad had, als Marianne en zijne kinderen.
Wijders heeft Peter Vos gezegd, hem binnen te schieten, dat, toen de vrouw van P.
Corneliszen in de kraam was, draan zijn deur was geklopt geworden. Dat, naa dat hij
vernoomen had, dat het de klapperlieden waaren, hij oopen-gemaakt had. Dat daarop
Willem en nog één klapperman ingekoomen waaren, en gezegd hadden: Dat hij wat stil in
zijn huis zouwde zijn. Dat hij verzogt had, zij zouwde zien, wie er in huis waaren, gelijk zij
hadden gedaan, en niemand anders gevonden als een metzelaar, Marianne en hem zelfs, als
wanneer die klapperlieden waaren vertrokken.
Dat hij niet wiste dat de klapperlieden aan de Planke-hut hadden aangeklopt en hem
toegeroepen, om wat stil in zijn huis te wezen, terwijl zijne Buur-vrouw in de kraam lag, en
er zoo een leeven aan zijn huis was. Voegende er Peter Vos nog bij: het kan waar zijn, maar
ik weet er gaar niets van.
Dat, de laatste kermis vóór een jaar, Stellekes-hoer twee maal aan zijn huis was gew.,
geroepen zijnde door zijn oppasser Jan Koederheim, alias den Hoest. Dat zulks in den avond
moest zijn geschied, terwijl hij buiten aan het vissen was geweest. Dat niet wiste, of zij aan
den oppasser iets hadde gegeeven. Want dat het alles buiten zijn weeten geschiedde. Dat,
de derde reis, Stellekes-hoer wederom aan zijn huis geweest was. (Zonder te weeten, hoe zij
er was gekoomen.) Dat zij alstoen gekreegen had twee seste halven of twee schellingen, van
een koopman, die aan zijn huis gedronken had, en met denwelke zij had zitten te praaten.
Dat zulks des middags was geweest. Dat toen zij weg ging, hij aan zijn zoon Toon gevraagd
had, of en wat zij hadde gegeeven. Dat Toon geantwoord hebbende niets, hij tegens
Stellekes - hoer als toen gezegd had, dat als zij weerom in zijn huis kwam, hij haar met
voeten ter deure zouwde uitschoppen.
Dat, met betrekking tot de twee eerste reizen, hij zulks verstaan hadde van Stellekes-hoer
zelfs, ten tijde, dat hij dezelve voor de derde reize had ontmoet. En dat zijn kleine Jong,
Toon, hem meede hadde verhaald, dat de Hoest dat vrouws-persoon ten zijnen huize
gehaald hadde.
En heeft Peter Vos daarnaa zich te meermaalen op de kniën geworpen, en gebeeden had om
vergiffenisse, om wille van zijne goede Familie. Zeggende verder, dat er veele hoeren, naar
zijn vrouwsdood, aan zijn huis geweest waaren, en dat het alles door zijne dronkenschap
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was toegekoomen, waar inne hij zich zoo dikwerf verloopen hadde. Zoodaanig, dat er geen
een reis iets aan zijn huis was voorgevallen, of misdreeven, of hij was geweest in zoo verre
beschonken, dat van zich zelfs, of van 't geen er gebeurd was, geen bezeft gehad hadde.
Biddende bij aanhoudendheid om vergiffenisse, onder belofte, dat zich van allen kwaad
zouwde afscheiden, dat zich ten eersten met zijne kinderen uit de stad en naar Kleefs-land
begeeven zouwde, en tragten met eere de kost te winnen. Niets anders smeekende, dan dat
hij en zijne oude Borger-Familie voor schande mogte bewaard blijven."
28 junij 1780. Aan de Edele Groot Agtbaren Raadt der Stad Nijmegen. Edele Groot
Agtebaare Heeren.
Geven met allen eerbied te kennen den Mr. Cuiper Jan Vos, en Marten Knuiver, dat aan des
Suppl. Broeder en Swager Peter Vos bij Resolutie van u Edele Groot Agtb. de inwooning en
oponthoud binnen dese Stad voor den tijd van ses jaaren ontsegt sijnde, denselven
aanstonds na des selfs ontslag, uit sijne detentie, sig uit deese stad begeeven heeft, agter
latende eenige meubilen en twee kinderen, de eene oud 4 a 5 en de andere oud circa 12
jaaren, bijde ten eene maal onbequaam en te jong om den kost te winnen.
Dat die twee kinderen haar al nog bevinden binnen deese stad in 't huis door des suppl.
voorn. Broeders en Swager laatst bewoond geweest sijnde. Dat suppl. selfs met harer
handen erbijd den cost moetende winnen sij deselve kinderen niet konnen naa haar nemen
en verpleegen. En vermits deselve van kommer en Elende niet konnen vergaan.
Soo hebben suppl. vermeend den toestand derselves aan uEd. Groot agtbare te moeten
voordraagen, en en teffens ootmoedig imploreren.
Ten einde UEd. Groot Agtb. ter verpleeging van deselve sodane ordres gelieven te stellen en
met betrekking tot de voors. agter gelatene meubilen sodanig te disponeren, als U Ed. Groot
Agtb. oordeelen sullen te behoore. 't welke - Johannes Vos - Marten Knuijver - "
Raadssignaat van 5 juli 1780: "Gelezen de requeste van Alijda van der Wee, weduwe van F.
Wijmans;
Daarbij verzoekende, Vermits voornemens was, haar huis, geleegen aan het Vahalhof binnen
deze stad, van agteren tegens de ringmuur van 't Furstendoms Burgt schietende, genaamd
de Planke-hut, te doen afbreeken, en in plaatze van dien een grooter huis bouwen;
Haar Edele groot agtbaare geliefden aan haar suppliante te accordeeren, om met nieuw te
bouwen huis twee voeten voorwaarts op het Vahalhof te moogen springen.
En daarop gehad de consideratien van Heeren Borgermeesteren, die het rapport van deze
stads architect hadden ingenoomen.
Hebben Haar Edele groot agtbaare naa gehoudene deliberatie, goedgevonden, aan de
suppliante bij dezen permissie te verleenen, om op den hoek der schutting, staande
negentien en een halve voeten voor de muur van het voorsz. tegenwoordige huis, uit te
springen één en een halve voet, en aan het einde naar de Hunnerpoort gelijks een zich
aldaar bevindende muur van het nevenstaande huisje.
Alle 't nogtans onder toezigt van dezer stads architect.
En hebben Haar Edele groot agtbaare teffens goedgevonden, om mits dezen het zelve te
permitteeren aan de eigenaaren der tusschen beiden liggende huisjens, ten einde, incas van
herbouwing, in eevenreedigheid voorwaarts te konnen timmeren."
Aan een Edelen Groot Achtbaren Raad der Stad Nijmegen.
Edele Groot Achtb. Heeren.
Geevt met alle verschulde eerbied te kennen Alijda van der Wee, Wed. van wijlen den Mr.
Kleermaker F.W. Wijmans. Dat suppliante is eijgenaarsche van seker Huijsje gelegen op
deser stads Valkhof, schietende van agteren tegens de ringmuur van 't Hof of Burcht,
genaamt de plankenhut.
Dat suppliante voornemens is dat Huijsje af te breken en aldaer een beeteren en grooter
Huis in plaatse doen bouwen. Dat suppliante daertoe wel gaarne twee voeten voor
uitspringen en dus hetselve trekken of stellen wilde op een eguale regte linie van 't Huis
aldaer, voorheen toe behoort hebbende wijlen den Chirurgijn Vos en alnu juffr. de Wed. van
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den Proc. Uffelhaven. Dat ofschoon hier door geen 't minste nadeel nog aan de naast
geerfdens, nog aan de plaats der beesten markt soude werden toegebragt, so kan of mag
sulx egter niet geschieden als met voorkennis en goedvinden van UEd. Groot Achtb.
Waarom suppliante de vrijmoedigheijd neemt zig bij desen tot UEd. Groot Achtb. te keeren,
ootmoedig versoekende UEd. Groot Achtb. gelieven aan haar te accordeeren om met haer
nieuw te bouwen Huijs op deser stads Valkhof twee voeten meerder voor uijt, dan thans het
oude staat, en dienvolgenis op een equale regte linie van 't Huijs van ges. Wed. Uffelhaven,
te mogen springen.
't welckx - de wed. W. Wijman - "
Naam: HET OSSEWEIJERS WELVAREN
Op 3 november 1795 werd het huis verkocht aan Derk Holterman.
Pandveiligheid van 3 november 1795: Derk Holterman, weduwnaar van Maria Collobé, is
schuldig aan de ongehuwde dochter Johanna Willemina Weijman, een bedrag van 1.500 gulden,
met als onderpand een huis en erf gelegen aan het Valkhof, op de hoek van deszelfs ringmuur,
Genaamd "het Osseweijers Welvaren".
In 1812 was het huis van D. Houterman, die er tevens in woonde.
In 1827 was de eigenaar en bewoner van het huis, L.A. Heezen. Lambertus Augustinus
Heesen, van beroep molenmaker en tapper, was gehuwd met Hendrina Barbara Holtermans.
Na 1849 verkocht L.A. Heesen het pand aan Gerardus van Driel, zonder beroep,
wonende in het Nederrijksche Wald Groesbeek.
Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 6 augustus 1856:
Ten laste van 1) Gerardus van Driel, zonder beroep, en 2) Jacobus van Kempen, beide
wonende te Nijmegen, als tegenwoordige eigenaren en derde bezitters van de na te meldene
onroerende goederen. Zal worden overgegaan tot de verkoop bij gerechtelijke uitwinning aan
de meestbiedenden of hoogst afmijnenden van de nagenoemde onroerende goederen.
Twee huizen en erven, gelegen te Nijmegen, aan het Valkhof, vanouds genaamd "het
Ossenweiders Welvaren", op de perceelsgewijzen kadastrale legger van Nijmegen bekend in
sectie C, nummer 436 en 437, ter grootte van 1 roede 90 ellen.
De toewijzing van de voormelde onroerende goederen zal plaats hebben op zaterdag 6
september 1856, 's morgens om tien uur, ter terechtzitting van de
arrondissementsrechtbank van Nijmegen voornoemd.
Hetgeen certificeert, H.P.G.M. de Man
Het pand werd verkocht aan Leonardus Franciscus Hubertus Duppen, koffiehuishouder
en brievenbesteller te Nijmegen.
Naam: HET VALKHOF
In 1856 werd het pand eigendom van Leonardus Franciscus Hubertus Duppen,
koffiehuishouder en brievenbesteller te Nijmegen.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant zaterdag 4 oktober 1856.
De ondergetekende heeft de eer zijnen begunstigers te berichten, dat hij zijne RESTAURATIE
verplaatst heeft van de Scheidemakersgas naar het Valkhof, waar een ruimer huis hem in de
gelegenheid gesteld heeft zijne affaire met die van KOFFIJHUIS te vermeerderen, het welk
op aanstaande zondag den 5e dezer zal worden geopend.
Gedurende de Nijmeegsche kermis en wel van woensdag den 8e tot en met maandag den
13e dezer, zal er van 's morgens 12 tot 2 uur harmoniemuziek en des avonds om 7 uur bal
gegeven worden, waarvan de entree bepaald is op 25 cent, welke in vertering worden
aangenomen. Zijn restauratie zal ruim van alles voorzien zijn, terwijl hij zich bij zijne
stadsgenoten en vreemdelingen op het minzaamst aanbeveelt.
Nijmegen, 3 oktober 1856 - L.F.H. Duppen.
Tijdens de cholera epidemie van 1866 waren alle commissieleden unaniem van mening, dat
krachtige en gezonde spijzen de beste voorbehoedmiddelen tegen besmetting waren. Een
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"spijskokerij" zou ideaal zijn, maar er kleefden te veel financiële bezwaren aan om haar
werkelijkheid te doen worden. Toen besloot men bonnen uit te reiken aan hen, die volgens
de doktoren van de commissie aan versterkend voedsel behoefte hadden. Bezitters van deze
bonnen konden zich begeven naar het perceel Voerweg 1, waar mej. Duppen hun in haar
restaurant een stevig maaltijd verschafte.
Adresboek 1868/1869.
Duppen, L.F.H., koffiehuishouder aan het Bosch C189.
In 1878 werd het pand eigendom van de zoon van Leonardus F.H. Duppen; Johan Rudolph
Duppen, koffiehuishouder te Nijmegen.
Advertentie adresboek 1878/1881.
J. Rudolph Duppen, Café - Restaurant Valkhof Nijmegen.
Gelegenheid tot dineren van 2 tot 6 uur.
Adresboek 1887.
Duppen, J.R., Café Valkhof aan de Voerweg 1.
Bouwvergunning 2 december 1904. De Firma Gebroeders van Hezewijk en Co, eigenaar van
het café Valkhof aan het Valkhof, vraagt toestemming om een gedeelte van genoemd café te
verbouwen tot kegelbaan.
Op 29 december 1910, bij veiling voor notaris Ten Pol te Nijmegen, verkopen Wilhelm George
Carl Heinrich Martens, hotelhouder te Nijmegen. Johannes Conelis Moor, effectenhandelaar
te Haarlem en Peter Arnoldus Moor, emploije in een hotel te Rotterdam aan de Eerste Hyp.
Bank met of zonder levensverzekering N.V. gevestigd te ’s-Gravenhage, het hotel café
restaurant Het Valkhof.
Op 15 november 1911 vraagt H. Wijers, wonend Hendr. Hoogersstraat 6 te Nijmegen, Bouwk.
Bureau: Van Gentstr. 52, teleph. 717 - mondeling gemachtigd door de eigenares, Eerste
Hypotheekbank te 's Gravenhage, vergunning aan tot het maken van de huisriolering.
In 1915 stierf de "dikke Selbach" in zijn café Valkhof, hij was de meest bekende Nijmegenaar
van zijn tijd. Voordat Emile Selbach het café Valkhof overnam, had
hij op de Lage Markt 1, Café Centrale.
Bron: Boek: Dr. J.M.G.M. Brinkhof - Kent u ze nog de Nimwegenaren.
Emile Selbach werd, als zoon van een tapper, in 1887 aan de Lage
Markt geboren. Op zeventienjarige leeftijd had hij al een gewicht van
296 pond bereikt. Ook daarna bleef de "dikke Selbach", zoals hij
gemeenlijk werd aangeduid, onbelemmerd in omvang toenemen. In
café Het Valkhof bij de Voerweg zette hij zijn bedrijf voort en daar hij
als een bezienswaardigheid gold, werd zijn café druk bezocht. Als
goed zakenman wist hij uit zijn vet munt te slaan en verkocht tegen
behoorlijk prijs zijn portret, waarop hij zich als de
"gewichtigste hotelier van Europa" aandiende met
vermelding van zijn gewicht, dat inmiddels tot 506
pond was opgeklommen.
Bij zijn overlijden in december 1915 had hij volgens
zeggen de 606 pond bereikt. Zijn begrafenis werd
een sensationele gebeurtenis. In het
middernachtelijk uur werd, ten aanschouwe van
een dichte menigte, een enorme kist, die de smalle
trappen niet passeren kon, van de bovenverdieping
naar beneden gelaten en moeizaam in een meubelwagen van Van Wezels transportbedrijf
geschoven, want een passende lijkwagen was niet te vinden. Zijn begrafenis inspireerde een
onbekende dichter tot de volgende versregels:
Ien die nacht, ien die nacht, ien die nacht
Hebben sie Selbach nuir 't kerkhof toegebracht
Ien 'n waogen fan Fan Wesel aon de Waol
Fien je dâ nou gin groot schandaol.
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Op 29 december 1917, voor notaris Vermeulen te Nijmegen, wordt door de Hyp. Bank het café
Het Valkhof verkocht aan Johannes Franciscus Steenmetzer, restaurateur te Nijmegen.
Op 10 mei 1929 werd door de eigenaar H. Rooijmans, wonende te Breda aan de Teteringschedijk 87, een verzoek ingediend tot het vernieuwen en verbouwen van de bekapping op Hotel
Valkhof.
Over deze bouwaanvraag had de Geldersche Schoonheidscommissie, op 12 juli 1929, het
volgende te berichten: Vergezeld door verschillende leden der Nijmeegsche
Schoonheidscommissie, werd de tegenwoordige toestand van het gebouw op woensdag l.l.
door onze commissie in pleno ter plaatse bestudeerd.
Het gebouw voldoet op het oogeblik in het straatbeeld door zijn eenvoudige hoofdvorm en
goede verhoudingen. De hoofdzaak zal dus zijn, dat deze zooveel mogelijk bewaard blijven.
Een ongemotiveerde hoekversiering als het geprojecteerde torentje, dat aan het gebouw een
min of meer grillig silhouet zou geven, moet dus in ieder geval worden vermeden. De
tegenwoordige kap is in juiste verhouding tot het gebouw, maar door noodzakelijke
verhooging van de gevels gaat dit evenwicht verloren, zoodat nu de vraag is, of het thans
wenschelijk is, te trachten deze kap nog te behouden, een vraag, die naar onze meening
ontkennend moet worden beantwoord. Een schijndak, zooals op het ingediende plan is
aangeduid, kan hier de situatie niet redden.
Een oplossing, waarbij de tegenwoordige kroonlijst blijft gehandhaafd, terwijl de daarboven
geplaatste nieuwe verdieping geheel als attiek wordt opgevat, komt ons voor in de gegeven
omstandigheden, het meest aanbevelingswaardig te zijn. Indien hierin de ramen zorgvuldig
geproportioneerd worden is het zeker mogelijk, een bevredigende effect te bereiken. Aan de
zijde van het Valkhof zal het best denzelfden weg worden ingeslagen. Om de gevel hier
eenvoudig ter hoogte van de nieuwe verdieping op te trekken, is veel logischer dan terwille
van een denkbeeldige lichtinval hier een schijndak aan te brengen, dat tenslotte toch
grootendeels aan de buitensporige afmetingen der dakkapel moet ten offer vallen. Zou
tenslotte in het bestaande gedeelte een rustige roedeverdeeling in de ramen kunnen worden
gemaakt en het geheel in eenvoudige niet opvallende tinten kunnen worden geschilderd, dan
zou dit gebouw een cachet kunnen verkrijgen, dat de thans voorgestelde oplossing ten
eenenmale mist.
Valkhof C 191
Voor 1830 nvt. Kadaster 435.
Tuinmans woning.
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Woningen onder aan de Voerweg
1894 Tot verbetering van den toestand van het oude stadsgedeelte gelegen aan den Voerweg,
werd de Gemeente voor ruim f 32.000 eigenares van een dertigtal onaanzienlijke huizen
gelegen aan den Voerweg, op het St. Geertruidsbergje en aan de Rozemarijngas. Al deze
woningen werden successievelijk afgebroken.

C 174 (457)
C 173
C 161
C 162
C 163
C 164 & C 157
C 165
C 166
C 167 & C 156
C 168
C 169 2x
C 170

Valkhof C 161
Voor 1830 nvt. Kadaster 482.
Woning op de hoek Voerweg en Rozemarijngas.
Belast met een rente van 1 schild van 1545 t.b.v. Catarina de Raed. Modo Johan Herberts
Verhaer volgens transport van 27 januari 1672.
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Voerweg C 162
Voor 1830 C 151. Kadaster 481.

Voerweg C 163
Voor 1830 C 151. Kadaster 480.
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Voerweg C 164
Rozemarijngas C 157.
Voor 1830 C 151. Kadaster 478.

Voerweg C 165
Voor 1830 nvt. Kadaster 477.

Voerweg C 166
Voor 1830 nvt. Kadaster 476.
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Voerweg C 167
Voor 1830 C 145. Kadaster 475.
Aan de achterzijde gelegen aan de Rozemarijngas C 156.
Belast met een rente van 10 stuivers t.b.v. Helena Nosters, Wed. Alexander van Munster.
Belast met een rente van 3 gouden Gelderse rijders guldens t.b.v. Peter van de Graeff, in
dato op woensdag na pasen 1547. Belast met een rente van 1 schild en 1 hoen t.b.v. Peter
van de Graeff, in dato 1431. Modo de Hopman Jan van Suchtelen en Eva Bömer, echtelieden,
volgens transport van 30 januari 1744. Modo juffrouw Anna van Suchtelen volgens
magescheid van 21 november 1759, registratiedatum 24 maart 1760. Modo de Med. Doctor
Johannes Maas volgens transport van 14 december 1772, registratiedatum 6 januari 1773.
Modo Derck van Endt en Maria Audigier, echtelieden, volgens transport van 2 november
1799, registratiedatum 10 november 1799.
Nijmeegsche Courant dinsdag 2 januari 1827 nr. 1. Uit de hand te koop. Een huis en erf,
gelegen binnen de stad Nijmegen, aan de zogenaamde Voerweg bij de Hoenderpoort, wijk C
nr. 156 Vp. 166, bewoond door Andries Arnold, van achter uitkomende in de Rozemarijngas.
De nodige informatie is te bekomen ten kantore van de notaris Van Manen te Nijmegen.
Nijmeegsche Courant dinsdag 9 januari 1827 nr. 3. J.A. van Manen, notaris te Nijmegen, is
voornemens publiek op hogen te laten inzetten in he5t lokaal van de notarissen, aan de
Scheidemakersgas, op donderdag 18 januari 1827, 's avonds om 7 uur. Een huis en erf, in
twee woningen bestaande, gelegen binnen de stad Nijmegen, aan de zogenaamde Voerweg,
bij de Hoenderpoort, bijzonder voor de tappersnering geschikt, welke daarin met succes
wordt geëxcerceerd, gekwoteerd C nr. 156 vp. 166, bewoond door Johan Andries Arnold, van
achteren met open plaats en tuin, uitkomende aan de Rozemarijnsteeg.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant zaterdag 29 augustus 1840. Een adres van H.
Hageman, wonende binnen deze stad, houdende verzoek, om vergunning tot het oprichten
ener smederij in een huis gelegen aan dezer stads Voerweg wijk C nr. 167.
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Voerweg C 168
Voor 1830 nvt. Kadaster 472.

Voerweg C 169 2x
Voor 1830 C 159-160. Kadaster 483.
Naam: De Geërfde Schuur.
Akte van transport door Ambrosius Gillers en zijn vrouw Catharina Jansen aan de Geërfden,
een huis bij de Hoenderpoort later geërfdenhuis.
Provincie Gelderland en Nijmeegse Courant zaterdag 28 oktober 1843. Kolen en gruis, bij
J.A. Kerstens. Het pakhuis, gelegen in de Voerweg, vanouds genaamd "de Geërfden Schuur",
zal 2 november geopend worden, alwaar bestellingen worden aangenomen.
Nijmeegsche Vreemdenlijst of Weekblaadje zaterdag 11 november 1843. Dat Johannes
Albertus Kerstens, leerlooier, wonende buiten de Hunnerpoort, vergunning verzocht heeft tot
het drogen van gelooid leder en lijm, in het bovenste gedeelte van deszelfs pakhuis aan
dezer stads Voerweg, wijk C nr. 169. Belanghebbenden moeten hun bezwaren hiertegen,
uiterlijk binnen 8 dagen, schriftelijk ter stadssecretarie indienen.
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Voerweg C 170
Voor 1830 C 161. Kadaster 485.
Naam: Het Gulden Vlies.

Voerweg C 171
Voor 1830 C 162. Kadaster 486.

Voerweg C 172
Voor 1830 C 163. Kadaster 487.
Zie bewonerslijst C 171.
Voerweg C 173
Voor 1830 C 164. Kadaster 458.
Provincie Gelderland en Nijmeegsche Courant zaterdag 26 oktober 1844. J.H.C.A. Payen,
notaris te Nijmegen, zal op donderdag 7 november 1844, 's avonds om 7 uur, in het lokaal
van notarissen te Nijmegen, finaal aan de meestbiedende verkopen. Een huis, staande aan
de Voerweg, te Nijmegen, wijk C nr. 173, bestaande uit 3 kamers, zolders, kelder en verdere
gemakken. Bij inzet met de hogen gebracht op f 630,-.
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Voerweg C 174
Voor 1830 nvt. Kadaster 457.
Nijmeegsche Courant dinsdag 2 januari 1827 nr. 1. Uit de hand te koop.
Een huis en erf, aan de zogenaamde Voerweg bij de Hoenderpoort, wijk C nr. 174, bewoond
door Van den Ende. De nodige informatie is te bekomen ten kantore van de notaris Van
Manen te Nijmegen.
Nijmeegsche Courant dinsdag 9 januari 1827 nr. 3. J.A. van Manen, notaris te Nijmegen, is
voornemens publiek op hogen te laten inzetten in het lokaal van de notarissen, aan de
Scheidemakersgas, op donderdag 18 januari 1827, 's avonds om 7 uur. Een huis en erf,
gelegen te Nijmegen, aan de Voerweg, wijk C nr. 174, bewoond door Cornelis van den Ende,
naast het erf van Roosmalen.
Nijmeegsche Courant dinsdag 30 november 1830. De notaris P. Wiegand te Nijmegen, zal op
maandag 13 december 1830, 's avonds om 6 uur, in het lokaal van de notarissen aldaar,
publiek op hogen doen inzetten, om 14 dagen daarna finaal te worden verkocht.
Een huis en erf, staande aan de Voerweg binnen de stad Nijmegen, wijk C nr. 174.
Nijmeegsche Courant dinsdag 4 januari 1831. De notaris Pieter Wiegand te Nijmegen, is
voornemens, op maandag de 17e januari 1831, 's avonds om 6 uren, in het lokaal, bestemd
voor publieke verkopingen, aan de Scheidemakersgas te Nijmegen, bij toeslag finaal te
verkopen. Een huis gelegen aan de Voerweg der stad Nijmegen, wijk C nr. 174, naast het erf
van H. van Roosmalen. Ingezet en met de hogen gebracht op fl.424,-.
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Oud-Heidelberg in Nijmegen
1912 Tentoonstelling Oud-Heidelberg van juli t/m september onder aan de Voerweg.
Nijmegen stond in de zomer van 1912 in het teken van Oud-Heidelberg. Dit Duitse stadje
werd onderaan de Valkhofheuvel en in het
Hunnerpark nagebouwd als 'terrein van
vermaak', als onderdeel van een grote
tentoonstelling over kunst, nijverheid en
sport. Meer dan 80.000 mensen bezochten
de tentoonstelling.
In 1910 was er een grote elektriciteitstentoonstelling op het Kelfkesbosch in
Nijmegen, waarvoor er onderaan het
Valkhof een alpendorp was nagebouwd.
Dit Klein-Zwitserland was een groot
toeristisch succes voor Nijmegen met
meer dan 200.000 bezoekers.
1912 Voortbordurend op dit succes werd twee jaar later opnieuw een soortgelijke
tentoonstelling georganiseerd en een buitenlandse tafereel nagebouwd. Dit maal was het
Heidelberg, een universiteitsstad in Zuid-Duitsland en was vooral bekend door het historisch
centrum. Het kasteel was een van de bekendste ruïnes in Duitsland en werd door vele
kunstenaars, schrijvers en dichters gebruikt ter inspiratie. Heidelberg was hét voorbeeld van
een romantische middeleeuwse stad.
Op maandag 1 juli werd de tentoonstelling en het bijbehorende Oud-Heidelberg feestelijk
geopend. Hoewel de tentoonstelling nog niet helemaal af was, trok het evenement direct
bezoekers , die allemaal twee kwartjes entree
betaalden. Op het terrein was het slotplein
nagebouwd. Verder kon men op het benedenterrein
een bezoekje brengen aan het nagebouwde dorp. Via
de stadspoort kwam men uit op twee straten met
typisch Zuid-Duitse gebouwen. Bezoekers konden
een bezoekje brengen aan een theehuis, een
Konditorei en het Raadhuis.
Hoofdingang
Een hevige storm van 26 op27 augustus verwoeste Oud-Heidelberg. De gehele kostbare
nabootsing van de Heidelberger slotgebouwen zijn een prooi geworden van de woedende
orkaan. De organisatoren zaten daar niet mee, de gebouwen waren al verkocht en de
tentoonstelling liep toch op haar einde. Maar, zo schrijft de Gelderlander 75 jaar later:
Het aflopende bezoekersaantal kreeg op de valreep nog een oppepper door de vele nieuwsgierigen die op het gerucht afkwamen dat de hele tentoonstelling was omgewaaid.
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Op zaterdag 24 augustus trok de tentoonstelling de 80.000ste bezoeker, die feestelijk werd onthaald. Het
slechte weer die zomer zorgde toen echter al voor teruglopende bezoekersaantallen. Bovendien viel OudHeidelberg toch wat tegen: het kon volgens de PGNC het grote publiek niet zo erg in verrukking brengen, als de
ontwerper zich had voorgesteld.
De laatste woningen
1933 De voorzijde van het op één na laatste huis aan de Voerweg op het punt waar rechts de Hunnerweg op de
Voerweg uitkomt. De Hunnerweg zou door de aanleg van de Waalbrug verdwijnen. Links naar de Oude
Ubbergseweg.

1933 Achterlangs het woonhuis aan de Voerweg naar de Oude Ubbergseweg. Rechts de bouwketen voor de
bouw van de Waalbrug.
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1934 Hunnerweg met zicht op de bouw van de Waalbrug.

1936 Het eindresultaat van de Voerweg met het laatste huis aan de Voerweg.

1905 De markt op maandag bovenaan de Voerweg & Valkhofplein.

Voerweg wijk C - Benedenstad Nijmegen

Blad 48

1936 Markt

Na 1948 wordt het Voerwegpark jaarlijks versierd met een bloemenperk van eerst Juliana
en later het wapen van Nijmegen.

1947 De aansluiting Voerweg - Oude Ubbergseweg is verdwenen
en gaat nu over in de Ubbergseweg.
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De Bewoners 1920 - 1945

1837

Valkhof 14A

Valkhof 13
Valkhof 14 & Voerweg 1
Valkhof 14 Voerweg 3
Voerweg 5
Voerweg 7
Voerweg 11
Voerweg 13
Voerweg 15

Valkhof 13
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H.P. Daams
Johan P. Van Rooij
Reinier Bosch
Antonius B. Kropman
Valkhof 14
Hendricus Burgmans, hotelhouder
Antonius J. Velthuis, hotelhouder
Johannes Bigsnel, hotelhouder
Willem Saal
Johanna Ph. Kersten
Jacoba Janssen
Krijntje A. van Laar
Hermanus P. den Hartog
Gerritje Remkes
Johanna Brouwers
C.C. van Gorkum
Wilhelm Lenting
F.G.H. Lenting
Henricus Rooijmans
Franc G.C. Kantelberg
Hendricus Rooijmans, hotelhouder
Christiaan T. Hartog
Rosa Paula van Stalle
Johanna Röting-Halz
Gijsbertus P. Mroon, hotelhouder
Bertha Friese
Valkhof 14 A
Arigje Kooiman, huishoudster
Maria Johanna Roeffen
Maria B. Keurentjes
Elisabeth A. Kersten
Theodora H.W. Cornielje
Adriana van Lokven
Adriana H. Smits
Johanna H.U.C. Smits
Theodora Derksen
Wilhelmina G. Roelofs
Clasina Janssen
Antonius J.H. van Dijk, Commissaris van Politie
Hendrik J.C. van Rietschoten
Anne C.H. van Rietschoten-van Bank Langenhorst
H.L. Dekkers
B. Claus
Bertha Scheperkamp
Anna H.H. Hendriks
A. Kooijman
Johanna Elisa van Hout
Johanna Antonia van Haften
Rosa Paula van Stalle
Johannes Hendricus Rooijmans
Katharina Derksen
Maria J. Toonen
Fritz Arntz
Elisabeth Haase
Gertrude van Dalen
Voerweg 1
Voerweg wijk C - Benedenstad Nijmegen

Blad 51

In gebruik van Valkhof 14.
Voerweg 3
J.H. van de Horst
Voerweg 5
G.J. Gluck
L.H. Hemming
F. Vorsterwaal
J.L.J. Vorsterwaal
Jacobus Woudenberg
Jacobus B.C. van Eck, vertegenwoordiger
Petrus J.Th. Schriever, landbouwer
Peter Schriever, sleeper
Theodor Schiever, fabrieksarbeider
Theodorus H. Van de Dobbelsteen, fabrieksarbeider
J.S. Orlebeke
P. Wisdam
Berendina van Kraanen
Voerweg 7
J.P. Kluck
J.H. Quijs
Elisabeth J.C. Freké-Abrahams
Gerardus A. Verbeek
Willem Buijser
Marinus L. Hagé
Johannes H. Wolf
Coenraad H. Rutten
Johannes J. Stoffels
W.J. Jansen-Wijngaard
F.H. Hijenberg
L.G. Koenders
Reint van der Torn
Petrus T. Grotens
Gerardus J. van de Zilver
Dina H. Rits-Rengers
Johannus C. Arns, melkbezorger

Nrs 3 - 5 - 7

Voerweg 11
P.H. Kersten-van Asten
J.H. Gerrits
G. Willems-Janssen
C.M. de Munnink
G.H. Teunis fero
Theodorus Looijschelder
Joanes N.H. Ditvorst
G.H. Hartmann
Johannes L.H. Klijselij
Johannis N. van Leth
Joahnnes H. Van Leth
J.H. Smit
P.J.P.A. Dietvons
Johannes M. Smit
Marinus J.H.E. Verhagen
Jacobus de Zwart
Antonius Wilbers
H.J. Meijer
Maria Roemer
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Jan H. van Well
Johanna C. Rooden–den Berg
Gradus H. Siebenhebber
Jacobus G. Kosman
Anna M.A. Theunissen-Hoeboer
Antonius J. Creemers
Voerweg 13
W. Grefkens
U.W. Ummelen
J.A.N. de Vlieger
Ch.A. Juicke
G.C. Hendriks
G. van Hal-Orsouw
Johannes Polhamf
Gerardus Terbeek
G.W. Hermans
Leon Maes
Th. Engelhorst
Maria J. de Vos
W.Th. Janssen
Jan Hendrik Janssen
Cornelis J.J. Heesters
Th.Chr. Janssen
Theodorus H. Akkermans
Pieter Akkermans
Bern op den Berg
E.J. op den Berg
Franc Verhagen
Joseph Busch
Albertus G. Ernste
Hendrik van Dijk
Peter Roosen
Hermanus Moors
Cornelis Johannes Jacobus Braakhuis
Käte van Bergen
Voerweg 13 A
J.H. van Hal
W.H. Vierhout
T.W. Dickmann
T.J. Scheeres
B.J.Th. Reij
B.H. Steenmeijer
E. Lomh
T. van den Berg-Geerlings
Hermanus Arts
E.M. van Merm
Hendrik van Beek
C.A.J.B. Gondrij
Josephus de Kok
Theodorus Derkzen
H. van den Dobbelsteen-Hermens
Matthius Hoiboom
Peter A. Ambrosius
Peter C. Ambrosius
Johannes van den Berg
Peter Roosen
Th.W. Langenberg-Laarakkers
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Jacobus Laarakkers
Theodor van Eck
Joseph Busch
Matthius Rozijn
Voerweg 15
C. van de Pol
C.J. van de Pol
L.Th. Teunissen
H.W. van Loon
P. Nass-Van Leth
A.G. Ernste
Jan H. van Well
Voerweg 17
H.Hagen
U. Kers
H.J.P. Haas
T.J. Hakken
Arnt van Hol
Rijk Rijksen
Matthijs G. Cloosterman
J.T.W. Janssen-Laarakkers
Jacobus Laarakkers
Arnoldus H. van Haan
Hermanus Boetier
Arnoldus H. van Harn
Jan Jonk
Maria E. Tonk
Voerweg 17 A
J.W. van den Heuvel
W. de Jong
Voerweg 19
Maria A.H. Oyen
Franciscus H. Beker
Theodorus J.H. Kerkman
Maria G.H. Courtens
Voerweg 19 A
Gradus van Heesewijk
Voerweg 26
Albertus van Haaren
Theodorus J. Engelen
Hendricus Th. Kersten
Hent F. Natrok
Johannus A. Arens
Wilhelmus Eigelsheim
Peter Jacobs
Wilhelmus T. Wouters
Petrus J.N. van den Heuvel
Johannus A. van Rosmalen
Helena A. Wouters
Voerweg 26 A
Gert Willemsen
Peter Jacobs
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Antonius Erkens
Antonius J. van den Hoogen
Wilhelmus T. van Haaren
Antonius J. van den Hoogen, machinist
Antonia P. van den Broek
Antonius J. van den Hoogen
Gerarda G. van den Broek
Maria T. van den Broek
Gerarda G. School-van den Broek
Ries van Hamster-Roselina
Voerweg 28/30
H.Th. Kersten
Wilhelmus J. van Haaren
Bernardus Lentjes
Theodorus J. van Haaren
Peter J. Janssen
W.Th. van Haaren
Rudolf J. van Haaren
1944 De Bevrijding
J.T. van de Water. De bevrijding. Op 17 September 1944 landden geallieerde parachutisten in de
omgeving van Nijmegen. Na 2 dagen kwam omstreeks 19 uur een Amerikaanse Airborne
soldaat door onze straat. Hij droeg zijn arm in een mitella, wellicht vanaf het Canisius
Ziekenhuis richting Hatert Dat was een onvergetelijk gezicht. Mijn mond viel open toen ik die
vechtjas zag met een licht gewicht wapen en behangen met handgranaten en magazijnen
met patronen en in elke laars 2 dolkmessen die niet bedoeld waren om een appeltje te
schillen. Zonder begeleiding was hij weer onderweg naar zijn onderdeel. Dat was andere
koek als hetgeen wij een week daarvoor aan Duitse soldaten, die volgens plan aan het terug
trekken waren. Een zielige vertoning met gevorderde paarden en fietsen. Na 3 dagen werden
wij nieuwsgierig. Met een zus en een a.s. zwager zijn we naar de St. Annastraat gegaan hoek
Van Peltlaan. Daar lagen Amerikaanse Airborn soldaten bij hun schuttersputjes, deels in
slaap, de rest bij hun parate wapens. Wij zijn toen richting het centrum Nijmegen gelopen.
Op diverse plaatsen kwam nog rook uit de puinhopen van in brand gestoken panden in het
centrum. Op Wintersoord reed een Rode Kruis jeep met 2 brancards met gewonde soldaten
over de vol met puin liggende straat. Via de Hertogstraat naar de Gerard Noodtstraat richting
Hunnerpark. Daar moesten wij dekking zoeken. Uit de Unitas bunker werden nog 2 Duitse
soldaten gehaald en gevangen afgevoerd.
Langs de Voerweg lag nog een gesneuvelde Duitse soldaat. Rechts lag nog een burger
dood. Vooraan in het park lag een matroos van de Kriegsmarine. Naast hem lag een wapen,
dat wellicht nog van de eerste wereld oorlog was over gebleven. Erger was het dat hij
midden in zijn voorhoofd was getroffen. Nog erger was het dat op zijn identiteitsplaatje dat
op zijn borst lag, zijn geboorte datum stond, 1930 April. Hij was dus 2 maanden ouder als ik.
Dat deed mij iets. Toen heb ik aan mijn zus en a.s. zwager gevraagd om naar huis te gaan.
Dat was de druppel die bij mij de emmer liet over lopen. Het werd mij te veel. Dit alles raak
ik nooit meer kwijt. Dit wilde ik even kwijt.
1950 Voerweg Koekblik
Dit koekblik bevat enkele fraaie foto's. Erg
bijzonder is de foto van het bloemenportret
van Mariken van Nimwegen, gesitueerd tegen
de helling van het Voerwegpark. Uitgegevn dor
Van Loon aan de Molenstraat 3.
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1980 Herdenking Voerweg
In het najaar van 1979 kreeg het Gemeentebestuur bericht dat ter gelegenheid van de 35ste
jaardag van V-E day (Victory in Europe) een 40 tal Sugar Maple Trees door de Canadese
provincie Ontario zouden worden aangeboden. De afdeling Beplantingen
kreeg de opdracht hiervoor een geschikte plaats te zoeken. Als
plantdatum werd gekozen voor de 5e mei 1980.
De Acer sacharinum is de nationale boom van Canada. Het blad is
afgebeeld in het Canadese wapen. In Nederland is deze forse boom
bekend als Zilveresdoorn. Het was toeval dat juist langs de Voerweg,
centraal gelegen en dicht bij de verkeersbrug, een plantsoenstrook
onbeplant was en dus werd uitgekozen als standplaats. Nu maar
wachten op de aankomst van het transport.

Voerweg wijk C - Benedenstad Nijmegen

Blad 56

Omdat soortgelijke bomen vrij groot zijn gingen wij er van uit dat het
transport per schip zou plaatsvinden. Bij nadere informatie bleek ons
dat de zending per luchtvracht zou geschieden. Moet natuurlijk wel een
grote vliegmachine zijn, zo dachten wij! Verder niets horend namen wij
eind april contact op met Schiphol met de vraag waar onze bomen
bleven. "Ach, er staat hier wel een kistje uit Canada en geadresseerd
aan de Gemeente Nijmegen" zo was het antwoord.
Na ontvangst op de kwekerij bleken er 40 onbenullige
stammetjes in te zitten waarvan de eerste op 5 mei
1980 met feestelijk vertoon door een Canadese
veteraan samen met burgemeester Hermsen werd
geplant. Bovendien werd een fraai herdenkingsbord
onthuld. Na afloop was het een wat troosteloze akker
waar wij hoofdschuddend afscheid van namen.
Onterecht gelukkig, want bijgaande foto's tonen aan
dat deze spilletjes in 28 jaar zijn uitgegroeid tot ware
woudreuzen waar het herdenkingsbord onder schuil
gaat.
1984 Voerweg – Bloemenwapen
Op 6 maart in 1984, een laat carnaval, besloot carnavalsvereniging Kiek ze Kieke om in de
carnavalsoptocht mee te lopen met het “Noviomagus
bloemenwapen” en vervolgens dit kunstwerk op
carnavalsmaandag aan te bieden aan de Gemeente
Nijmegen. Het originele Bloemenwapen bij de Voerweg was
in die tijd wegens bezuinigingen al
een aantal jaren uit beeld
verdwenen. Deze actie van Kiek ze
Kieke had succes, want het
bloemenwapen werd daarna weer in
ere hersteld.
Marian Claasen, Jos Hulsen (St.Anneke), Wim Zink (Prins), Connie de
Kluijs (St.Anneke), Rob Dado (St.Anneke), Jos van Lier & Jan van
Lier (Kiek ze Kieke).
2004 Amalia Boom
Deze koningslinde staat bovenaan de Voerweg en werd op 29 april 2004 geplant ter ere van
prinses Amalia, dochter van kroonprins Willem-Alexander en
prinses Máxima. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria,
zoals de prinses voluit heet, werd op 7 december 2003
geboren in Den Haag.
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