
 1 

INLEIDING 2 

DE 19E EEUWSE SCHIL 3 

BOUWEN VOOR DE MARKT 5 

DE WIELERBAAN 5 

DE RENBAAN (WEDREN) 8 

HET STAATSSPOOR 11 

SCHOLEN AAN DE WILHELMINASINGEL 11 

STUDENTEN OP DE WILHELMINASINGEL 13 

DE KOOKSCHOOL 13 

DE VRIJMETSELAARS-LOGE SINT LODEWIJK 16 

STALHOUDERIJ JANSEN-EDERVEEN 18 

HOTELS OP DE WILHELMINASINGEL 20 

DE OORLOGSJAREN 21 

BEWONERS 22 

BOUWEN EN VERBOUWEN 38 

OUDE ANSICHTKAARTEN VAN NIJMEGEN; EEN SFEERBEELD ANNO 1900. 50 

 



 2 

Inleiding 

 
Sedert april 1989 woon ik in het herenhuis aan de Wilhelminasingel 36. In de 

beginjaren verhuurde ik de kamers op de bovenste verdieping aan studenten.  
 

Op een dag vertelde Susan, die de kamer aan de achterzijde bewoonde, me dat ze in 
het kader van haar opleiding een kort historisch onderzoek had gedaan van het huis 

en dat ze in het archief had gelezen dat het buurpand (nummer 38) was gebouwd 
door een baron! Mijn interesse was gewekt; dat klinkt wel chique, dat er een baron in 

de straat heeft gewoond, en in gedachten zag ik al een deftige familie in calèche 
komen voorrijden. 

 
Die gedachte is jarenlang blijven sluimeren. Door een drukke baan ontbrak me de tijd 

om zelf historisch onderzoek te doen. In 2001 ben ik gestopt met het werken in 

loondienst en al snel ben ik een dag langs geweest bij het regionaal archief van de 
gemeente Nijmegen.  

 
Een deel van de informatie in dit boek heb ik geput uit dat archief. Uit diverse bronnen 

is het later aangevuld; dit boek staat ook op internet en via die weg weten (kinderen 
van) oud bewoners me te vinden met nieuwe informatie. 

 
In 1899 was de Wilhelminasingel een zeer chique straat. Diverse baronnen, een 

jonkvrouw en bankdirecteuren bewoonden de straat (en dit huis). Het huis was 
verlicht op stadsgas (Aërogeengas), er was nog geen riool, geen electriciteit en de 

kachels werden met steenkool gestookt. En dat alles in 1899; iets meer dan 100 jaar 
geleden.  

 
In die tijd waren er nog geen auto’s en toch werden er brede singels aangelegd. 

Wasmachine en stofzuiger bestonden nog niet; in de bovenkamers woonden de 

dienstbodes. 
 

Het uitzoeken van de historie heeft me het besef bijgebracht dat ik slechts één van de 
bewoners ben in een hopelijk nog zeer lange reeks van jaren. Het huis is kadastraal 

mijn eigendom, maar eigenlijk heb ik het te leen van de toekomstige eigenaren.  
 

Ik ga er zorgvuldig mee om en bewaar zoveel mogelijk de originele details, zodat de 
sfeer uit 1899 nog lang zal blijven hangen. 

 
Naar ik hoop geniet ook u van dit voorname huis. Ik wens u een zeer aangenaam 

verblijf toe. 
 

 
Paul van der Zee 
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De 19e eeuwse schil 

Tot 1873 was Nijmegen een vestingstad. De middeleeuwse stadsmuur klemde als een 
corset om de stad. Buiten de stadsmuren lag het schootsveld; daar mocht (met 

stenen) niet worden gebouwd. Het gevolg was dat de stad uitpuilde. Niet zelden 
woonde een heel gezin in slechts één kamer. Centrale verwarming, electriciteit en riool 

bestonden nog niet. De onhygiënische toestanden noopten het stadsbestuur tot snelle 
aktie. Er was grote behoefte aan woonhuizen; met name arbeiderswoningen. 

Reeds in 1870 was de dienst der domeinen begonnen met de afbraak van de 
vestingwerken; een niet te onderschatten mega-project in een tijd zonder bulldozers 

en graafmachines. 
Op 11 maart 1874 om 3 uur 46 heeft de tweede kamer met 60 tegen 6 stemmen de 

vestingswet aangenomen, waarmee steden als Zutphen, Grave en Nijmegen zich 
konden ontdoen van hun strenge korset van vestingsmuren en -wallen. In Nijmegen 

werd al snel onder leiding van de "Commissie van uitleg" gewerkt aan het ontsluiten 

(spoorlijn Arnhem-Nijmegen 1879) en uitleggen van de stad. Als dank voor de 
bewezen diensten is voor het driemanschap; de advocaat Mr. W. Francken, de 

steenfabrikant H.L. Terwindt en de koopman Joh.H. Graadt van Roggen een fraaie 
brug over de voerweg naar het Valkhof aangelegd. In 1878 kocht de stad de 

vestinggronden voor f 1300 per ha; in totaal f 198.835,= voor 80 hectaren. In 
hetzelfde jaar gaat de eerste spade in de grond op de plaats die nu als 

Kronenburgersingel bekend staat. Het slopen van de wallen, egaliseren van het terrein 
en de eerste aanleg van straten verliep voorspoedig. In 1884 besloot de 

gemeenteraad dat de uitleg van de stad vrijwel was voltooid. De laatste 9 hectaren 
worden pas na 1900 verkocht.  
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De Haagse architect L.A. (Bert) Brouwer leverde het ontwerp van de uitleg. Hij 
vestigde zich in 1876 of 1879 in Nijmegen. Reeds eerder had hij in de vestingstad 

Groningen een fraai ontwerp gemaakt van het wegenplan. Er werden brede singels 
ontworpen en een groots plein om een parkje heen (Keizer Karel plein). In die tijd 

waren er nog geen auto’s. Fietsen werden niet gebruikt voor vervoer, maar  als sport-
artikel. Het vervoer ging voornamelijk te voet en leveranciers hadden een handkar of 

hondenkar. Slechts een enkeling had een rijtuig.  De brede singels waren een oase 

van rust; vergeleken bij het verkeers-infarct van dit moment. 
Als beloning voor zijn waardevolle adviezen kon Brouwer onderhands van de 

gemeente 15 hectaren kopen, o.a. tussen de Prins Hendrikstraat en de St. Annastraat. 
Brouwer verplichtte zich op dit terrein een buitensociëteit te bouwen en een renbaan 

en een wielerbaan aan te leggen. Hiervoor richtte hij de "Nijmeegse Maatschappij tot 
exploitatie van Bouwterreinen" op.  

Veel nieuwe en dan vooral kapitaalkrachtige bewoners werden buiten de stad 
geworven.1 

Nijmegen heeft hieraan haar unieke 19e eeuwse schil te danken; een brede ring van 
huizen uit de jaren 1880-1910 die rond het oude stadscentrum ligt. 

 
 

 

 
 

                                                   
1 Behuisd in't Volksbelang, Jacques Ph.S. Lemmink, ISBN 90-801604-2-3. 
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Bouwen voor de markt 

Vanaf de jaren 1880 werd er in Nederland veel gebouwd in een eclectische bouwstijl; 
er werd teruggegrepen naar verschillende stijlen uit de voorgaande eeuwen. 

Voornamelijk uit de gouden eeuw met vaak Griekse onderdelen. Deze stijl werd ook 
wel de “neo Hollandse renaissance” genoemd. 

De jaren 1880 waren economisch niet goed. Er werd gebouwd voor de markt. Vaak 
bouwden de aannemers in eigen beheer en naar eigen ontwerp. Architecten hadden 

het in deze tijd niet breed. Er werden vooral herenhuizen gebouwd ( Gevelbreedte 7 
meter, souterain met sta-hoogte) en alleenstaande stadsvilla’s. Personeel was al vaak 

niet meer inwonend. 
Er werd gebouwd voor de gegoede burgerij, al wilde die niet als burgerij worden 

benoemd. Ook vond er speculatieve bouw plaats, met als doel de verhuur als blijvende 
inkomstenbron of verkoop aan particulieren. 

De bouwers waren weinig of niet opgeleid in het ontwerpen. Aan de hand van 

voorbeeldboeken componeerden ze hun eigen variant. Om geld te besparen werd 
volstaan met de meest in het oog springende witte details, zoals speklagen, 

diamantkoppen en sluitstenen. Zo werd dan toch een modieuze uitstraling verkregen. 
“Bouwen voor de markt” betekende ook dat er geen buitengewone ontwerpen werden 

gemaakt; het risico van onverkoopbaarheid was daarmee te groot. Particulieren die 
een ontwerp door een architect lieten maken waren ver in de minderheid. 

De Wielerbaan 
Op 26 juni 1885 werd de Maatschappij tot exploitatie van een velocipèdebaan 

opgericht. De Bestuurders waren: 

J.M. Noorduijn (voorzitter), Jhr. B.A. Engelen van Pijlsweerd 

(penningmeester), Mr. C.A. Phaff (secretaris), L.A.M. 
Ingen Housz, E.M.J. Lips, W.G. De Knokke van der 

Meulen, W.E. Bosch, S. Blom en L.A. Brouwer. 

Maatschappelijk kapitaal: ƒ 8.000,- verdeeld in 160 

aandelen op naam of in blanco, elk groot ƒ 50,-. 

In Liquidatie getreden 1891.2 

                                                   
2 VVOF catalogus NL H 0036. Eigendom van dhr. P. Baas. 
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We zien hier twee bekende namen: L.A. Brouwer van de Bouwgronden maatschappij 

en J.M. Noorduijn; de bouwer en eerste bewoner van nr. 36. 

S. Blom was getrouwd met J.E. Noorduijn en woonde op het Keizer Karelsplein nr. 3. 

Aan den heer L.A. (Bert) Brouwer, architect, werd ten Zuiden van de stad, aan het 
tegenwoordige Keizer Karelsplein, de Oranjesingel en den Groesbeekschenweg, 14-25-

02 H.A. grond ad f 4 per centiare, en 3 H.A. in erfpacht ad f 100 ‘s jaars, afgestaan, 
mits hij op het gereserveerde militaire terrein een renbaan, benevens een 

buitensociëteit, met terrein van vermaak (de Vereeniging) daarstelde.3 

 
                                                   
3 Tweede vervolg der Kroniek van Nijmegen tot en met den jare 1900 door H.D.J. van Schevichaven. 

Noot na 18 october 1881. 
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Op de plattegrond is duidelijk te zien dat de rij huizen aan de Wilhelminasingel 18 t/m 

42 is gelegen op de plaats waar de wielerbaan (19) een kort maar opmerkelijk 
bestaan heeft gehad. Het was de bedoeling om de Nijmeegse Velocipèdebaan de 

belangrijkste Nederlandse wielerbaan te laten zijn. De eerste jaren van haar bestaan 
werd ze ook zo door de zojuist opgerichte velocipistenbond; de voorganger van de 

huidige ANWB, gepositioneerd.  

Na het eerste jaar bleek echter de grond onvoldoende verhard, waardoor de fietsen 

niet de gewenste snelheid konden bereiken. Toen na 2 jaar eindelijk was gezorgd voor 

een goede verharding, bleek in Scheveningen reeds een wielerbaan de concurrentie te 
hebben gewonnen. Daar werden voortaan de nationale wielerwedstrijden gereden. 

Ook ergerden vele nette burgers zich aan het feit dat de wielerwedstrijden veel jeugd 
aantrok die zich luidruchtig gedroeg en die zich aan overmatig drankgebruik te buiten 

ging. Op 3 mei 1891 overleed Bert Brouwer en na zijn dood werden er geen 
wedstrijden meer op de baan verreden. Het erfpachtrecht door de gemeente aan Bert 

Brouwer werd in 1892 ingetrokken en in 1894 verviel het terrein aan de gemeente. 
Het terrein werd geschikt gemaakt voor huizenbouw. 

Een uitgebreid artikel over de Nijmeegse wielerbaan staat in het Numaga Jaarboek 
20004 

 

De Renbaan (Wedren) 

Tegenover de rij huizen 18 t/m 42 ligt momenteel het Karel de Grote college 
(regionale vrije school). Op de plattegrond (1886) staat hier aangegeven de Renbaan. 
Dit was een paarden-renbaan die net zoals de wielerbaan maar een kort leven heeft 

gehad.  

Op 15 juni 1882  werd de door Bert Brouwer aangelegde renbaan feestelijk geopend 
met het houden van paardenrennen.5 Die werden georganiseerd door de 

Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging. In binnen- en buitenland was er 
reclame voor gemaakt. Het programma vermeldde de volgende onderdelen: 1. Prijs, 

uitgeloofd door Z.M. den Koning der Nederlanden. 2. Internationale prijs ƒ 2000.-. 3. 
Betuwe Stakes: wedrennen vlakke baan 3000 meter, prijs ƒ 2000.-. negen paarden. 

4. Gelderland Stakes: Steeple Chase. Zes paarden. 5. Hurdle Races: 8 hindernissen. 
3200 meter. 6. Aanmoedigingsprijs 3200 meter. 7. Consolation (troost) Stakes. 1800 

meter voor degenen die nog geen prijs hadden.  
Het hele stadje deelde in de feestvreugde. ‘Op de markt was rond de grote 

gaslantaarn eene rijke en smaakvolle versiering van groen en bloemen aangebracht. 
Ook de gaspyramide bij het Keizer Karelplein was kwistig  met bloemen getooid’ 

schreef de P.G.N.C.. Helaas regende het de hele dag. ‘Reeds vroeg stroomden 
desniettegenstaande van alle kanten met de verschillende treinen en allerlei rijtuigen 

duizenden bezoekers naar de stad, zoodat een ongekende drukte heerschte  (…) De 
Wedrennen duurden van 12 tot 4 ure (…) De verschillende loopen waren prachtig om 

te zien en alles liep zonden ongelukken af’. Het Utrechtsch Dagblad schreef: ‘Uren ver 

ben ik gereisd naar Zuiden en Oosten (…) de prachtige omstreken naar den Kleefschen 
kant zich uitstrekten voor het verbaasde oog van een Nederlander, die niet wist, dat 

zijn vaderland zoveel schilderachtigs aanbiedt (…) Men hoeft de Nederlanders slechts 
                                                   
4 G.J. Moed, Numaga jaarboek 2002 blz 103-121. ISBN 90 74184 111 
5 J. Raeven – Antoon Jassen: Altrade, een wijk van Nijmegen Oost deel 1, blz 30 ISBN 90-73824-01-X 
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hierheen te lokken, een kijkje te laten nemen en … de toekomst der naar hooger dan 

middeneeuwsche vermaardheid streven gemeente is verzekerd: wie hier eens kwam, 
keert er terug, als hij kan’.   

Een maand later werd het evenement nog een dunnetjes overgedaan: een dag 
harddraverijen met sjees, de tweede dag ‘onder den man’. Een en ander werd 

afgewisseld met wedstrijden op velocipedes.  
Op de Wedren stond een tent met de naam TOTALISATOR dus er kon worden gegokt.

  

De paardenrennen hebben het tot 1887 volgehouden. Al snel werd het exercitieterrein 
van het KNIL.  

Tijdens de oorlog lagen er 2 bunkers aan de zijde van de Wilhelminasingel6. 
Momenteel ligt op deze plaats de vrije school "Karel de Grote College". De 2 gebouwen 

waar de vrije school uit bestaat, waren voorheen de IVO-MAVO (Wilhelminasingel 15) 

en de aula van de Katholieke Universiteit. Op de plek waar nu de doorgang tussen de 
2 gebouwen ligt, was voorheen de garage gelegen die H.G. van Stokkum liet bouwen 

op de grond van de universtiteit (met het beding dat bij zijn vertrek of overlijden de 
opstallen aan de Universiteit zouden vervallen)7.  

Het middelste deel van wat nu de Wedren heet is onbebouwd en in gebruik als 

parkeerterrein. Dat was bijna anders geweest. Nijmegen heeft geen grote zakelijke 
traditie. Toch was hier bijna het hoofdkantoor gebouwd van een van de grootste 

concerns ter wereld. Vlak voor de eerste wereldoorlog schreef Anton Jurgens een 
prijsvraag uit voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van zijn margarine-

emporium, te bouwen op de Wedren. Een van de deelnemers was Charles Estourgie, 
die verschillende ontwerpen maakte; het een nog grandiozer dan het andere. 

Uiteindelijk ontgroeide Jurgens Nijmegen en hij verhuisde naar Engeland en werd daar 
grondlegger van het huidige Unilever. 

 

 

 
                                                   
6 Dankert van Bilderbeek, J. Vijghstraat 6 
7 L.E.C.C.M. van der Kun. 
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Het staatsspoor 

Op Wilhelminasingel 40 was gevestigd het Sectie-bureau Ingenieur van het 
staatsspoor, telefoonnr. 1228 (telefoonboek 1915). Onderstaande foto  prentbriefkaart 

(ongebruikt) heeft aan achterzijde een plakker met de tekst "voormalig sectie-bureau 
Wilhelminasingel no. 40 - Nijmegen". Met dank aan Hans van den Berg die van 1962 

tot 1970 op huisnr. 34 op kamers woonde. 

 

 
 

Scholen aan de Wilhelminasingel 
In 1956 werd op nr. 15 een school voor ULO onderwijs aan meisjes gebouwd door de 

zusters van jezus Maria Jozef. In 1971 is ze gefuseerd met de scholengemeenschap 
Westerhelling, die naar dit adres haar bovenbouw HAVO overbracht. De onderbouw 

HAVO-MAVO was op de Kwakkenbergweg 33. Nu wordt het gebouw gebruikt door de 
regionale vrije school “Karel de Grote college” voor voortgezet onderwijs. Een deel van 

het gebouw is bij de ernaast liggende Regenboogschool getrokken toen die één werd 
met de kleuterschool. In de gevel van het gebouw ziet men een groot reliëf van 

gebakken klei, getiteld "vervult u met de vruchten die ik draag" van Marius van Beek 
(* 9-1-1921  27-9-2003), bekend van het Jan van Hoof monument op het 

Trajanusplein. 
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Op de hoek van de Wilhelminasingel met de Bijleveldsingel is de voormalige Aula van 
de Universiteit gelegen. Het beeld van Thomas van Aquino, dat in de voortuin stond,  

is verplaatst naar de huidige aula bij de Comeniuslaan en het Scaligerpad. In 
september 1930 was de bouw voltooid. De kritiek op het gebouw was erg negatief. In 

het R.K. Bouwblad werd gesproken van "de ramp van Nijmegen". Henri Bruning 
noemde het in Roeping "een gepleisterde pisbak, welke van Ooyen voor onze R.K.-

universiteit heeft uitgevonden (...). Onze enige hoop (en wij hopen dit van harte) is 

een aardschok die het gebouw, zodra het verrezen is, van de aardbodem wegvaagt."  
In april 1943 is de aula gesloten. De bezetter heeft haar toen tot eind oktober 1944 

gebruikt voor vergaderingen van de Hoge Raad der Nederlanden.  
 

 
 
In 1983 is besloten tot nieuwbouw. Gegadigden voor het oude pand waren Politiek-

Cultureel centrum O42 en de Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus8. In 
1989 werd de buurtvereniging "dag en nachtrust rond de Aula" opgericht. Met name 

Angela Grooten (Wilhelminasingel 20) trok de kar. De buurtbewoners voelden niets 
voor nachtelijke geluiden in een tot dat moment zeer rustige woonbuurt. Door het 

dreigen met langdurig procederen hetgeen de afgifte van een drankvergunning zeker 
5 jaar kan vertragen is het gelukt O42 en Carolus Magnus te laten afzien van hun 

plannen. 
 

 
                                                   
8 Altrade, een wijk van Nijmegen Oost, deel 1, J. Raeven f.i.c. en Antoon Janssen. ISBN 90-73824-01-X 
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Studenten op de Wilhelminasingel 

Veel trotse huiseigenaren is hun bezit te groot. In de hele buurt worden door veel 
bewoners kamers aan studenten verhuurd. Ook zijn er een aantal panden die geheel 

worden bewoond door studenten, bijvoorbeeld huisnrs. 34 (10 kamers) en 38 (14 
kamers).  Een bijzonder pand is het Tempeliershuis; Wilhelminasingel 12 (hoek 

Sloetstraat). Kijkt u maar eens op www.tempeliers.com   
 

Geen student; Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals woonde van 1945 tot 4 januari 1954 op 
Wilhelminasingel 3. Hij was advocaat en wetenschappelijk assistent aan de 

universiteit. Vanaf 1952 minister van onderwijs. In 1965 en 66 minister-president. Hij 
was bevriend met ondermeer Godfried Bomans (Groesbeekseweg 10). 

 

De Kookschool 

Aan de Groesbeekseweg, op de plek waar momenteel 16 flats staan rond huisnummer 
18, bevond zich vroeger de Kookschool. Architect was Derk Semmelink die een groot 

aantal Nijmeegse panden ontwierp, waaronder het Wilhelmina Ziekenhuis. Op de dag 
dat hotel De Bonte Os (Nu Pinoccio in de Molenstraat) werd aanbesteed, overleed hij. 

Zijn laatste gezichtsbepalende ontwerp was hiermee een feit. 
 

 
Na de oorlog is er een betonnen gebouw voor in de plaats gekomen; de 
huishoudschool. Deze huishoudschool was een verdieping hoger dan het huidige 

flatgebouw. Dankzij de inzet van de buurtvereniging "dag en nachtrust rond de Aula" 

is deze flat gebouwd in een stijl die lijkt op de 19e eeuwse schil en is het dak niet 
hoger dan de omringende bebouwing. 

 

http://www.tempeliers.com/
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Uitzicht op de huishoudschool (en overblijflokaal) voor en na de sloop. 
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Van Frans Blom ontving ik onderstaande foto’s van Marie Ockerse, die vanaf maart  

1915 twee jaar op de huishoudschool zat. Zo te zien was het toen een school voor de 
welgestelden. In 1989 was het een school voor lager beroepsonderwijs; gekscherend 

de “spinazie-academie” genoemd. 
 

   
Mijn hoek                                                 in den tuin 
 

   
Eerste jaar 1915                                    Mej. L. Bouwmeester   In den tuin 
 

 
Feestje 
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De vrijmetselaars-loge Sint Lodewijk 
In 1843 werd de 3e loge opgericht. In 1845 werd burgemeester F.P. Bijleveld 

voorzitter. In de ledenlijst vinden we voorts aan: dokter Claes Noorduijn, Graadt van 
Roggen, Mr. Francken, de kasteelheer Hallo en de boekhandelaar Vieweg. In 1899 

werd het gebouw aan de Waldeck Pyrmontsingel 77 geopend. In 1940 is het 
logegebouw door de Duitsers gevorderd. Meer informatie vindt u op 

http://www.logelodewijk.nl 
 

 
 

Loge Sint Lodewijk 
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Het plafond van de ceremoniële zaal 
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Stalhouderij Jansen-Ederveen 

"Door een vennootschap, met een kapitaal groot f 17,000 verdeeld in aandeelen van 
f 100, à hoogstens 3%, werd in dit jaar een Manege tot stand gebracht, in een 
daartoe opgericht gebouw, aan den Waldeck-Pyrmont-Singel. Deze manege wordt 

verhuurd, zoodat de paarden, enz. eigendom zijn van den pikeur. Het aantal leden, ad 
f 5 jaars, beloopt doorgaans 115 à 120"9. Het is me niet duidelijk of dit de stalhouderij 

van Jansen Ederveen betreft. 

Op de Waldeck Pyrmontsingel was de stalhouderij van Jansen Ederveen gevestigd. 
Twee neven hadden in de ziekerstraat hoek Broerstraat een stalhouderij. In 1906 zijn 

ze verhuisd naar Waldeck Pyrmontsingel 69 en 69a. Het lag naast de loge Sint 
Lodewijk. Met zo'n twintig paarden was het een heel bedrijf. In de rijtuigen waren 

verschillende soorten en klassen. De meest gebruikte waren de Landauer, de Victoria, 

de vigilante, de lijkwagen en de Coupé. De dogcar werd ook wel verhuurd zonder 
koetsier.  

In 1911 werd apart vermeld dat de rijtuigen gummibanden hadden. Voor de wintertijd 
waren er arresleeën met paarden. In 1912 schafte het bedrijf haar eerste auto aan. 

Het was een Spijker die als taxi dienst deed. Tijdens de oorlog is die in 1914 

gevorderd door het leger.  

In 1927 zijn de stallen leeggeruimd. Daar zijn toen de paarden van koningin 
Wilhelmina gestald, toen zij de stad bezocht voor de opening van het Maas-
Waalkanaal.  

In 1982 is het bedrijf naar de v.d. Brugghenstraat verhuisd en werd het gebouw 
verhuurd aan de Rijkspolitie10 . 

 

 

                                                   
9 Tweede vervolg der Kroniek van Nijmegen tot en met den jare 1900 door H.D.J. van Schevichaven. 

Noot na 18 october 1881. 
10 Altrade, een wijk van Nijmegen Oost, deel 1. 
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Hotels op de Wilhelminasingel 

Op Wilhelminasingel 7 was na de tweede wereldoorlog "Hotel Wilhelmina" gevestigd. 
Het is onbekend tot wanneer het pand als hotel gefunctioneerd heeft. 

Op Wilhelminasingel 36 is sedert december 2009 "Bed and breakfast Wilhelmina" 
gevestigd.  

 

 

http://www.bedandbreakfastnijmegen.com/
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De oorlogsjaren 

In de oorlogsjaren was de straatnaam Frederikstraat; een Duitse keizerlijke naam. De 
naam Wilhelminasingel verwees naar de Nederlandse koningin en dat paste niet in het 

beleid van de Duitsers. Op 13 februari 1942 werd de naam gewijzigd. Op 19 
september 1944 werd dat weer ongedaan gemaakt. 

De deuren op de bovenste verdieping in het huis nr. 36 hebben (gerestaureerde) 
schade. Tijdens de evacuatie heeft de Grüne Polizei het huis doorzocht en daarbij de 

afgesloten deuren ingetrapt11.  In 2009/2010 zijn de deuren vervangen door deuren 
die elders in het huis overbodig werden, alleen de deur van de douche is nog origineel. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
11 Mevr. Ria van der Heijden, Wilhelminasingel 40 
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Bewoners 

Het eerste adresboek Nijmegen dat bewoners meldt op huisnummer 36 is dat van 
1899. Tevens staan er van een aantal omliggende panden de bewoners vermeld. Een 
bewoner hoeft nog geen eigenaar te zijn. Tegenwoordig mag dat voor dit soort panden 

gelden; destijds waren woningen een populaire belegging. 

18 H.F.A. Peltzer 

20 E.H.M. Leurs (oud ontvanger der successierechten) 

22 Wed. P.H. Opzoomer geb. A.A. v.d. Goorberg 

24 Wed. D.A. Schretlen geb. J.E.M. Barzo tel. 622 

26 B. Th. A. Westerouen v. Meeteren (technoloog) tel. 523 

28 P.G.A. Bohnen Jansen en H. Bohnen Jansen  

 (handelsreiziger in parfumerieën) tel. 520 

30 (Huisnummer bestaat niet) 

32 Baron L.C. v.d. Feltz (adj. inspect. Ind bel.) 

34 P. la Verge 

36 J.M. Noorduijn (steenfabrikant) tel. 139 

38 Baron W.M.E. Taets v. Amerongen (steenfabrikant) tel. 509 

In het adresboek 1903 staan ingeschreven: 

40 Jhr. Mr. J.B.D. Tulleken (arrondissement-schoolopziener) tel. 923 

42 Mr. C.G.J. Bijleveld (Advocaat en procureur en secretaris boekhouder 
spaarbank Nut) tel. 862 

Huisnummers 24, 26 en 28 zijn in één blok gebouwd door Bohnen Jansen in 1897. 
In het adresboek 1901 zijn op huisnummers 28 en 32 geen bewoners geregistreerd. 
De hieronder vermelde mutaties zijn van huisnummer 36. In het archief zijn slechts 

enkele adresboeken aanwezig, dus mutaties kunnen in tussenliggende jaren hebben 
plaatsgevonden. In het kadaster zijn slechts aktes aanwezig vanaf 26 september 

1944. Gegevens van daarvoor zijn door brand verwoest. Gegevens uit het kadaster 
zijn met  gemerkt. Gegevens uit het telefoonboek van 1915 zijn met  gemerkt12. 

1903 Wed. Mr. C.G. Bijleveld geb. C.W. Broers en J. Bantz (gezelschapsjuffrouw) 
Mevr. Bijleveld staat in eerdere adresboeken niet vermeld. 
J. Bantz staat in eerdere adresboeken niet vermeld. 

J.M. Noorduijn is verhuisd naar Guyotstraat 2 tel. 139. 

1915 Bijleveld-Broers, mevr. Wed. Mr. C.G. Tel.1278 

                                                   
12 Henk Kersten, stichting noviomagus.nl 
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1918 Bijleveld en Bantz staan nog steeds vermeld. 

1920 Ds. I.M.J. Hoog (Ned. Herv. Predikant) 

1926 Hoog staat nog steeds vermeld. 

1928 Hoog staat nog steeds vermeld alsmede zijn 2 ongehuwde dochters. 

1932 P.H. Kouw (fotograaf) 

1937 De Spaarbank te Nijmegen, Hertogstraat 28 is eigenaar. 

1938 geen vermelding 
Kouw woont niet meer in Nijmegen 

1940 Wed. H. Seijdlitz geb. v.d. Maesen de Sombreff 

1948 Wed. H. Seijdlitz geb. v.d. Maesen de Sombreff en 
J.L. Keulen (sigarenwinkelier) en 

Mej. M.T. Keulen (huishoudster) en 
F.J.H. Wijnands en 

Mej. H.M.J. Gulikers. 
Wijnands staat tevens als arts ingeschreven op Borneostraat 34. 

1951 Wed. H. Seijdlitz staat nog wel in het stratenregister, maar niet meer in de 
namenlijst. Wel staan er: 
H.G. van Stokkum (Koopman) 

J.L. Keulen  
M.F. Keulen 

J.H. Eykenboom (vertegenw.) 

1951 Huisnummer 38 blijkt opeens 12 inwonenden te hebben. In het bouwregister 
ligt een aanschrijving aan C. Loth, Vondelstraat 25, 's-Gravenhage m.b.t. 

herstel van stoeptreden, balkonballustrade, luchtkoker, ramen, deuren etc. 

1955 I. Willems 
H.G. van 

Stokkum 
J.H. 

Eykenboom 
(techn. dir. 

Amp. Fabr.) 

1959 H.G. van 
Stokkum 
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J.M. Noorduijn 
 

Jan-Mathijs Noorduijn is niet alleen de eerste bewoner, maar ook de bouwer van het 
pand. De panden nrs. 36 en 38 zijn samen gebouwd in één blok, getuige de gebruikte 

materialen en versieringen. In het bouwarchief is er voor nr. 36 en 38 geen 
bouwaanvraag, maar wel een voor Guyotstraat 2. Die is ingediend door H. Bartels die 

als timmerman en kruidenier staat ingeschreven op Molenstraat 57. In latere jaren 
staat Bartels uitsluitend als timmerman ingeschreven. In het vergunningenregister 

staat vermeld dat H. Bartels in 1897 een vergunning heeft gekregen voor het bouwen 

van twee woonhuizen op de Wilhelminasingel13.  
Over Noorduijn heb ik het volgende kunnen vinden in de Nijmeegse adresboeken. 

1868  Een J.M. Noorduijn staat als graanhandelaar ingeschreven op Hezelstraat 
B20. 

1887  J.M. Noorduijn (firma A. Noorduijn & Zn en Firma P.H. Noorduijn & Co) 
Kassier, nassausingel 1 

De volgende bedrijven waren gevestigd: 
      A. Noorduijn & Zonen, Bankiers, Kassiers en Commissionairs in effecten, 

correspondenten der Nederl. Bank en Agenten der Brand-
waarborgmaatschappij De Jong & Co. Te Amsterdam, Waalplein 9 

P.H. Noorduijn & Co. In granen, Waalwal. Pieter Hendrik van een zoon 
van oom Jan-Mathijs.  

Ik vermoed dat de vermeldingen van 1868 en 1887 de graanhandel en bankierszaken 
van zijn neven betreffen die nog op naam van de in 1863 overleden oom Jan-

Mathijs staan. 

1892 J.M. Noorduijn (zonder beroepsvermelding), Keizer Karelsplein 1. 
(in 1895 woont op dit adres N. v. Haaren, aannemer) 

1895 J.M. Noorduijn (zonder beroepsvermelding) St. Annalaan 63 tel. 139 
Taets van Amerongen woont op St. Annastraat 29 

1898  J.M. Noorduijn (Steenfabrikant) St. Annalaan 63 tel. 139 
1916 Guyotstraat 2: Weduwe J.M. Noorduijn geboren G.M.C. v. Voorthuijzen. 

1928  Guyotstraat 2a: Mej. P.F.J.A. Noorduijn. Dit is wellicht het huidige 
huisnummer 4; de bovenwoning. 

Onze Jan-Mathijs Noorduijn was een volle neef van de bekende Claas Noorduijn. 
 

In het familieboek van de familie Noorduijn14 vinden we meer. Jan Matthijs Noorduijn 
wordt in 1835 geboren als jongste zoon uit een gezin van 6 kinderen tussen Arnoldus 

Noorduijn en Pietronella Fredrika Johanna van Guericke. Op 14-8-1867 trouwt Jan 
Matthijs met Gezina Maria Cornelia van Voorthuijsen. Uit hun huwelijk worden 5 

dochters geboren. Twee overleden op zeer jeugdige leeftijd. De andere drie bereikten 

leeftijden van 61, 22 en 75 jaar en zij bleven allen ongehuwd. 
  

Petronella Helena Noorduijn (*Nijmegen 23-5-1868 †Den Haag 11-10-1929) 
Petronella verhuist 30-9-1925 naar Den Haag. 

Petronella Frederica Johanna Arnoldina Noorduijn (*Nijmegen 20-6-1869 †Ermelo 
psychiatrische inr. Veldwijk 22-3-1944) 

Gezina Maria Cornelia Noorduijn (*Nijmegen 27-2-1872 †Nijmegen 16-4-1874) 
                                                   
13 www.kwartiervannijmegen.nl, Hans Giesbertz: Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 

1850-1900 te Nijmegen, blz 154. 
14 J.T.Th. Noorduijn, 1971 

http://www.kwartiervannijmegen.nl/
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Mathilde Gezina Noorduijn (*Nijmegen 27-2-1875 †Nijmegen 27-8-1897) 

Maria Aegidia Noorduijn (*Lent -7-1877 †Lent 10-10-1879) 
 

In de Provinciale Geldersche- en Nijmeegsche Courant d.d. 19-1-1916 no.16 lezen we: 
Alhier is na een kortstondige ongesteldheid op bijna 81 jarigen leeftijd overleden de 

heer Jan Matthijs Noorduijn. De overledene had zich reeds sinds vele jaren uit zaken 
teruggetrokken. Oudere Nijmegenaars zullen zich echter nog herinneren hoe hij, in de 

kracht des levens, ijverig mede werkte om het herboren Nijmegen tot bloei te 

brengen. De heer Noorduijn toch was er van overtuigd dat "Nijmegen kennen, 
Nijmegen liefhebben" was en hij meende daarom dat, toen eenmaal de vestingsmuren 

gevallen waren er een nieuw Nijmegen ontstond en het vreemdelingenverkeer 
krachtig bevorderd behoorde te worden. 

Hij was een der oprichters van het concertgebouw De Vereeniging, hij stichtte met 
eenige vrienden de eerste wielerbaan in Nederland, die velen zich nog zullen 

herinneren en waarop de Ned.Wielrijdersbond jaarlijks zijn groote wedstrijden 
uitschreef; hij organiseerde groote feestelijkheden: wij herinneren o.a. aan het bezoek 

der Leidsche Maskarade aan Nijmegen, bij welke gelegenheid zelfs Koningin Emma en 
de prinses naar onze stad overkwamen. Kortom, hij was de ziel van het opgewekte 

openbare leven, dat na de ontmanteling een bijzonderheid van Nijmegen scheen 
geworden. Bij dat alles stond hij met zijn moreelen en financieelen steun in de voorste 

rijen. 
Wij achten het een plicht van dankbaarheid hieraan bij zijn overlijden nog eens te 

herinneren, weinigen zijn met zooveel toewijding voor het herboren Nijmegen 

opgekomen als deze man, die nu op hoogen leeftijd, bijna als vergeten burger, het 
leven verliet. 
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Nijmegen Vooruit 

J.M. Noorduijn was een van de initiatiefnemers van de 
"Vereniging tot Bevordering van het Vreem-

delingenverkeer" Nijmegen Vooruit15, de voorloper  
van de huidige V.V.V. 

 
 

Wed. C.G. Bijleveld 

Op 19 september 1849 trouwt te Nijmegen 
Cornelis Gerrit Bijleveld (*18-5-1822 - 15-2-

1902 Arnhem) met Catharina Wilhelmina Broers 
(*12-4-1822 - 5-1-1919).  

Op 25 juli 1850 wordt uit dit huwelijk een 
dochter geboren; Francoise Reiniera. Zij trouwt 

9 juni 1873 in Arnhem met Marinus Adriaan 
Gelinck, 2e luitenant. 

Op 21 maart 1852 wordt een zoon geboren; 

Christiaan Adriaan, die na 13 maanden overlijdt.  
Op 19 april 1854 wordt geboren Hester Adriana 

Christina, die na 2 jaar overlijdt. 
In 1859 wordt in Arnhem Pieter Jan geboren, die op 1 

september 1892 (beroep subsituut griffier) trouwt met 
Theodora Maria Bernadina Justina Groneman. 

C.G. Bijleveld was advocaat in Nijmegen en later 
bankpresident in Arnhem. Hij was zoon van François Pierre Bijleveld en 

Reiniera Charlotte Rau. C.W. Broers kwam uit Utrecht en ze was dochter van 
Christiaan Wouter Broers (belastingontvanger) en Hester Adriana Catharina de Haze 

Bomme.  
 

Mr. François Pierre Bijleveld was burgemeester van Nijmegen in 1845. Maar liefst 37 
jaar zat hij in het pluche. We mogen hem niet verwarren met zijn zoon C.P.(Pieter) 

Bijleveld die in 1885 burgemeester van Nijmegen was. Hij volgde zijn vader in 1875 

op. C.G. Bijleveld was dus de zoon én de broer van een burgemeester. Ook woonde in 
Nijmegen in de Hertsteeg Mr. C.G.J. Bijleveld, een broer van C.G.. In 1903 vestigde 

C.G.J. zich op de Wilhelminasingel 42, in hetzelfde jaar als Catharina. 
 

Op 3 december 1856 verleent Zijne Majesteit ontslag aan Mr. C.G. Bijleveld als 
kapitein van de d.d. schutterij wegens verhuizing. Klaarblijkelijk verhuisde hij toen 

naar Arnhem. 
 

De gezelschapsdame J. Bantz was wellicht Johanna Bantz, derde kind uit een gezin 
met 11 kinderen Uit Gorinchem. (11-09-1857 tot 11-02-1926, ongehuwd). Haar vader 

was mandenmaker en was geboren in Nijmegen. 
 

 
                                                   
15 T. Tummers, Lustverblijven zijn verrezen ...5 jaar beschermd Stadsbeeld, Nijmegen 1995. 
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Ds. I.M.J. Hoog 

Isaäk Marius Jacob Hoog was geboren op 25 mei 
1858 in Schiedam. Hij was Nederlands hervormd 

predikant in de St. Stevenskerk. Nevenstaande 
foto komt uit het boekje met de afscheidsrede, 

gehouden 8 december 1928 (een dag na de 
begrafenis). Overleden 5 december. Hieruit blijkt 

dat hij maar liefst 28 jaar actief was in de 

Nederlands Hervormde Gemeente in de St. 
Stevenskerk. Hij had een lang ziekbed en was 

toch nog onverwacht overleden. 

Hoog was getrouwd met Wilhelmina Catharina 
Sabina Krom. Uit dit huwelijk werd op 16 

augustus 1886 in Abbenbroek de zoon Marinus 
geboren. In 1889 wordt in Voorst Anna 

Margaretha geboren. Daarna wordt in Terwolde 
Op 9 september 1892 een levenloze zoon 

geboren. Op dezelfde dag overlijdt zijn 

echtgenote, 35 jaar oud. 

Hoog trouwt opnieuw met Johanna Gerharda 
Brouwer op 20 juni 1895. In 1899 werd hij 
beroepen naar Nijmegen. Marinus Hoog overlijdt 

op 6 mei 1905 te Nijmegen oud 18 jaar. Op 22 augustus 1916 trouwt Anna 

Margaretha Hoog, 27 jaar, met Marius Johan van Benthem Jutting, 28 jaar geboren te 
Batavia, boekdrukker.  

In 1918 woonde Hoog in de Fransestraat 61. In 1922 in de Wilhelminasingel 36. 

In het adresboek 1928 staan ingeschreven op Wilhelminasingel 36: Ds. I.M.J. Hoog, 
Mej. A. Hoog en Mej. C.M. Hoog. Klaarblijkelijk heeft I.M.J. Hoog 5 kinderen gehad, 

waarvan Marinus jong overleed. 

De weduwe Ds. I.M.J. Hoog geb. J.G. Brouwer woont in 1932 op Javastraat 47. 
Wellicht ook eerder, maar de adresboeken 1927 t/m 1931 ontbreken in het archief. 

Necrologie dr. I.M.J. Hoog 

door ds. F.H.G. van Iterson in het Jaarboek voor de Nederlandsche Hervormde Kerk 

13 (1929), 430–431. 

 

Dr. I.M.J. Hoog werd in 1858 geboren te Schiedam, waar zijn vader predikant was bij 
de Ned. Hervormde Gemeente. Na volbrachte gymnasiumtijd studeerde hij te Leiden 
onder de grootmeesters der Moderne Richting. In het bijzonder stond hij onder invloed 

van professor Acquoy, waarvan ook zijn proefschrift getuigde. Te Abbenbroek begon 
hij in 1885 zijn loopbaan als predikant, verwisselde na twee jaar die standplaats met 

Terwolde en deed den 4den Februari 1900 zijn intree te Nijmegen. 
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Man van de studeerkamer was Dr. Hoog, maar toch geen eenzijdig kamergeleerde. 
Zijn kerkhistorische studiën bleef hij getrouw en publiceerde enkele kleine geschriften 
en artikelen in theologische periodieken. Zijn verdienste als zoodanig werd ook 

erkend, toen hij ernstig candidaat was voor het kerkelijk hoogleeraarschap te Leiden. 

Ook het kerkrecht had de belangstelling van zijn scherpzinnige juridische geest en het 
ligt nog versch in het geheugen, welk een afwijkend standpunt hij innam bij de 

invoering van het reglement op de predikantstraktementen. Hij vond hierin het 
geschreven recht verwaarloosd en zag, waar dit werd gesanctioneerd, een toekomst 

van hopelooze onzekerheid. Voor zijn eerlijkheidsgevoel was het ondragelijk, dat de 
vraag naar den rechtsgrond was omzeild en met kracht en klem getuigde hij van zijn 

inzicht. Eenzaam stond hij vrijwel in dezen strijd, maar hij weigerde toch, een 
werkzaam aandeel te nemen in den aanval der protesteerende kerkvoogdijen, omdat 

hij de motieven hunner weigering veelal onzuiver vond. Want in het resultaat van het 

nieuwe reglement verheugde hij zich: in de betere bezoldiging en de meerdere 
waardeering van het domineeswerk. 

Te Nijmegen ligt zijn eigenlijk levenswerk en in de gansche stad was zijn patriarchale 
gestalte bekend. Niet enkel in de kerkelijke gemeente, ook daarbuiten, zóó als 

voorzitter van den Armenraad. In de hervormde kerk was hij de eerste, niet enkel 

omdat hij lange jaren “oudste predikant” was, maar omdat men hem eerde als een 
buitengewoon kundig en eerlijk mensch. Vraagbaak was hij voor velen en in 

moeilijkheden had zijn woord gezag. 

Voorganger was hij allereerst van het vrijzinnige deel der gemeente. In zijn prediking, 
catechesaties, cursussen en in de door hem trouw verzorgde “Mededeelingen” gaf hij 

hiervan kloek getuigenis. Zijn prediking werd soms te verstandelijk geoordeeld, en het 
kon soms schijnen alsof hij schroomde, zijn gemoed daarin ten volle te doen spreken, 

zooals dit in zijn gebeden tot uiting kwam. Gevolg misschien wel van zijn 
wetenschappelijke aanleg die alléén het welgefundeerde, verstandelijk 

doordachtte(sic) wilde brengen aan de menschen. Zoo kon een vreemde, een indruk 
van nuchterheid krijgen, maar die hem kenden, wisten in hem zijn diep gemoedelijken 

aard en eerden zijn groote oprechtheid. Zoo kon hij ook iets zijn voor het rechtzinnige 
deel der gemeente. Men vertrouwde hem en met recht. Toen onder zijn 

geestverwanten stemmen opgingen, in een vacature, een derde vrijzinnige predikant 
te beroepen, was het voornamelijk zijn invloed die den toestand “twee vrijzinnige en 

twee rechtzinnige” handhaafde. 

Niet enkel voor de afdeeling van den Protestantenbond deed hij veel, als algemeen 
secretaris gaf hij jarenlang zijn krachten aan den Bond in zijn geheel. In dat 

hoofdbestuur kwam zijn markante persoonlijkheid ook zeer naar voren en de humor 
die ook zijn persoonlijke gesprekken kleurde, wist hij ook te leggen in de vaak dorre 

verslagen. Tot zijn laatste levensjaar toe was hij nog lid van de commissie voor 
godsdienstonderwijs en prediking en als zoodanig een humaan en bij uitstek 

deskundig examinator voor het door die commissie te geven diploma. 

Ds Hoog heeft gewerkt zoolang het hem dag was. Na tweemaal dienst te hebben 
gedaan op Zondag 22 Juli, kwam een inzinking, aankondiging van het naderend einde. 

Op 5 December stierf hij. Zijn uitvaart was zooals hij die zich gewenscht had: sober en 
oprecht. Een groote menigte uit de gemeente en van daarbuiten stond rondom den 
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grafkelder geschaard. Zonder bloem of palmtak zonk de kist in de groeve en alleen 

een eenvoudig woord van afscheid werd gehoord. Maar er was bewogenheid in de 
toegestroomde schare, omdat God een vriend tot zich riep, die veel had gegeven en 

wiens heengaan een groote leegte laat. 

De herinnering aan hem blijft, in het bijzonder in de Nijmeegsche gemeente. Hem zij 
bewaarheid, de verwachting, dat wij zullen zien van aangezicht tot aangezicht, zullen 

kennen zooals wij gekend worden. 

 

De buren van 
de familie 

Hoog op 
huisnr. 38 

waren  Dirk en 
Luise Loth. 

Dirk was 
geboren in 

1862 te 
Surabaja en 

overleed in 
1933 te 

Nijmegen. Op 
nevenstaande 

foto staan ze 

samen met 
Bertha 

Rinsche, gezelschapsdame wonend bij familie Loth.  

 
P.H. Kouw 

Pieter Hendrik Kouw (* 29-8-1870 Delft, † 16-3-1942 Buurmalsen?) 

Zoon van Christoffel Hendricus Kouw (* 1844 Nijmegen, † 26-5-1911 Oegstgeest) en 

Christina Heinkes (* 8-2-1846 Vrijenban, † 5-1-1918) 

Gehuwd met zijn volle nicht Helena Catharina Kouw (* 2-7-1857 Nijmegen, † 28-4-
1939 Renkum) die dertien jaar ouder was dan hij. 

Uit het huwelijk werden tenminste twee kinderen geboren:  Naam onbekend. De 

eerstgeborene is niet in het geboorteregister terug te vinden. Er bestaat één Carte de 
Visite met opdruk "Studio Kouw Christien & P.H. - Guyotstraat 6"16. Die moet dateren 

tussen 1907 en 1920 (zie hier onder). Hadden vader en dochter samen de fotozaak? 
Dan is haar naam Christien. Waarschijnlijker is het dat Christien de roepnaam van zijn 

echtgenote is. 
 

Onderstaande foto ligt in het gemeentearchief van Nijmegen met vermelding: dochter 

van P.H. Kouw. Het adres is Jacob Canisstraat 19, de foto is uit circa 1901. Toen was 
P.H. Kouw 31 jaar. Hoe oud schat u de leeftijd van het meisje op de foto? Pieter was 
                                                   

16 http://nies.liacs.nl:1860/  

http://nies.liacs.nl:1860/
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klaarblijkelijk al heel jong vader. Ook is het mogelijk dat hij trouwde met zijn nicht 

omdat die reeds een kind had of verwachtte. 
 Petronella Hendrika Kouw ( * 2-3-1902 Nijmegen) 

  
Pieter Hendrik Kouw was fotograaf van 

beroep. Van zijn hand bestaan nog foto's en 

Cartes de Visite. Hij was werkzaam in 
Nijmegen van 1899 tot 1936 op de volgende 

adressen: 
1900 Jacob Canisstraat 19. Op enkele foto's 

staat huisnr. 31. In 1907 was op de Jacob 
Canisstraat 31 gevestigd fotograaf G.W. Smit 

& Co. 
1905 Guyotstraat 6 (geen filiaal). Op 28 april 

1904 was fotografisch atelier F.R. Bakker hier 
gevestigd. 

1907 Guyotstraat 6 en filiaal Stikke 
Hezelstraat 17. Een advertentie in De 

Gelderlander van 28-2-1920 luidt: 
fotografische artikelen te koop, korte 

Hezelstraat 17 (zonder naam).  

1915 Guyotstraat 6 (Telefoongids 1915) 
1920 Guyotstraat 6 (jurylid fotowedstrijd) 

1922 Van Broekhuijsenstraat 19. Op 4 
augustus 1928 zoekt mevr. Kouw op dit adres 

een nette  dagdienstbode (De Gelderlander) 

 

In de koopakte van 22 september 1951 gaat 
het pand Wilhelminasingel 36 over in 

eigendom van De Spaarbank te Nijmegen naar 
H.G. van Stokkum. Het onroerend goed is aan de verkoopster in eigendom 

opgekomen bij proces-verbaal van inzet 16 april 
1936 en proces van toeslag 30 april 1936. Onze 

fotograaf is het uiteindelijk financieel 
waarschijnlijk niet voor de wind gegaan. Het 

pand werd door de hypotheek-houder geveild 

maar waarschijnlijk omdat er niet hoog genoeg 
geboden werd nam de bank het pand in. Kouw 

vertrok in 1936 naar Den Haag.  

De hiernaast afgebeelde grafzerk ligt in 
Buurmalsen. 

 

Van Hans van den Berg, verzamelaar van 

Nijmeegse foto's en prentbriefkaarten ontving ik 
een copie van een foto (zie de omslag). 

Waarschijnlijk is deze door Kouw gemaakt 
tussen 1933 en 1937.  
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Op die foto is het raam van de tweede keuken op de zolder is reeds aanwezig (door 
Kouw verbouwd). De wangen op het kozijn van de zolderkamer zijn nog aanwezig. Op 
het balkon staan 2 houten vazen.  

De huishoudster hangt uit het raam. Huisnummer 34 staat te huur en heeft nog de 
vensterluiken.  

 
In de Gelderlander staan op het adres Wilhelminasingel 36 op naam van Kouw een 

aantal advertenties waarvan hieronder de eerste (9 october 1929) en de laatste (27 
mei 1933): Waarschijnlijk heeft Kouw in october 1929 het pand betrokken.  

 
 

 
 

 
   

 

 

 

E.J.H.M. Seijdlitz – van der Maesen de Sombreff 

Op 28 januari 1938 overlijdt in Ubbergen Ir. Herman Seijdlitz, oud 77 jaar, oud-agent 
der Geldersche Credietvereeniging te Maastricht en oud-lid van de provinciale staten 

van Limburg. Zijn weduwe was jonkvrouwe Emilie Jeanne Henriette Marie van der 

Maesen de Sombreff. Ze verhuisde al snel naar Nijmegen tussen 29 april en 5 mei 
1938. Ze ging wat kleiner wonen. Het vorige adres was villa de Marsch op de 

Rijksstraatweg 48 in Ubbergen; nu 
bekend als de Maartenshof. 

In 1936 werd zij bestuurslid in de 
stichting “Fonds tot het bestrijden 

van Tuberculose in de gemeente 
Ubbergen en omstreken”; een 

stichting praktisch zonder gelden in 
een gemeente met twee patiënten. 

Het bestuur bestond uit allerlei 
adellijke dames.  

Herman was in Maastricht geboren 
op 2 juni 1860. Emilie was in 

Houthem (bij Maastricht) geboren 

op 27 februari 1864. Ze overleed na 
een langdurig ziekbed in Nijmegen 

op 26 januari 1951 in de leeftijd van 
bijna 87 jaar. Haar ouders waren 

Paul Theresia van der Maesen de 
Sombreff17 en Emilie Louise Charlotte Elisabeth de Ceva. 
                                                   
17 http://www.parlement.com/9291000/biof/00870 
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Omstreeks 185018 bouwt Alexander Pierre Philip Cornelis Robert De Ceva in Houthem 
een mergelstenen villa op het grondgebied van hoeve Strabeek. De hoofdingang werd 

bij de bouw al naar de toekomstige spoorweg gebouwd, waardoor we ons niet aan de 
indruk kunnen onttrekken dat de generaal grond ter beschikking aan de 

spoorwegmaatschappij had gesteld en in ruil daarvoor naast een som gelds ook het 

privilege afdwong om bij het woonhuis een stopplaats te krijgen. De bewoners van 
wat later Geerlingshof ging heten konden dus al vanaf de opening van de spoorweg in 

1853 direct op de trein stappen. Het betrof hier een halteplaats op verzoek, waarbij de 
trein middels een rode vlag tot stoppen werd gevraagd.  

 
De Ceva werd op 25 maart 1791 te Sèvres geboren en overleed op 15 mei 1876 te 

Houthem. Hij was gehuwd met Emilie Albertine Josefa Poswick, afkomstig van kasteel 
Rijckholt. Op 26 februari 1824 werden beiden in de echt verbonden. De Ceva was 

ridder in de militaire Willemsorde, adjudant van de koning en generaal-majoor. In 
1855 wordt Geerlingshof betrokken door zijn dochter Emilie Louise Charlotte, die 

gehuwd was met de staatsman jonkheer Mr. P.Th. van der Maessen de Sombreff. Hij 
volgde een rechtenstudie in Leiden en vestigde zich in 1850 in Maastricht als jurist. In 

1853 werd hij lid van Provinciale Staten en 1856 van Gedeputeerde Staten. In 1862 
wordt hij tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Thorbecke benoemd. Hij 

neemt echter al op 2 januari 1864 ontslag na een geschil over Rusland. Hij blijft 

echter lid van de Tweede Kamer.  
 

 
                                                   
18 http://www.houthem.info/pages/spoorweggeschiedenis.htm 
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H.G. van Stokkum 

Henricus Godefridus van Stokkum, directeur ener naamloze vennootschap, geboren te 
Tilburg 19 november 1882. Woonde reeds in het huis toen hij het kocht voor 

ƒ 16.000,=. Een hypotheek wordt niet genoemd in de koopakte. 
Van Stokkum was eigenaar van de 

Thermion Radiolampenfabriek NV in de 
Hugo de Grootstraat 25 (op de foto met 

Schoenfabriek op de deur). In 1937 

bouwde hij het Thermion gebouwen-
complex in Lent. Onder druk van de 

Duitse bezetter werd de productie in de 
oorlogsjaren voortgezet. Na de oorlog 

werden er electrische apparaten en Hover 
wasmachines gemaakt. In 1957 nam 

Philips de fabriek over voor de productie 
van germanium en silicium staven voor de 

chips productie. 
    

Hij was tevens directeur-eigenaar 
van de Nederlandse Ampullenfabriek 

op de Marialaan.  
De verbouwingsplannen voor 

huisnummer 36 heeft Van Stokkum 

gelukkig niet allemaal uitgevoerd.  
Van Stokkum had het huis zo 

verbouwd, dat hij op de begane 
grond kon wonen. In de keuken was 

een douche gebouwd en de serre was 
zijn slaapkamer. Hij zat de hele dag 

achter het raam aan de voorzijde 
naar buiten te kijken. 

Op een dag zag Ria van der Heijden 
(huisnr. 40) dat de warme maaltijd nog voor 

de deur stond. De politie heeft toen een raam 
geforceerd en ze vonden Van Stokkum op de 

grond naast zijn bed. Op de vraag waarom hij 
daar lag antwoordde hij "Mag ik in mijn eigen 

huis niet op de grond liggen?". Onder protest  

werd hij naar het ziekenhuis gebracht (“Dat 
kost wel 65 gulden per dag!”), waar hij de 

volgende dag overleed19. 
 

Van Stokkum wilde eigenlijk het klooster in, maar mocht dat niet omdat hij eerder 
getrouwd was. Hij had op de bovenverdieping paters op kamers wonen20.  

De glas-in-lood ramen zijn ontworpen door Hubèrt Estourgie en ze zijn uitgevoerd 
door atelier Bilderbeek (J. Vijghstraat 6). 
                                                   
19 Mevr. Ria van der Heijden, Wilhelminasingel 40 
20 L.E.C.C.M. van der Kun 
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Van Stokkum overleed 

2 augustus 1968 
zonder legitimarissen 

achter te laten en bij 
testament tot enige en 

algehele erfgename te 
hebben benoemd de 

Nederlandse orde van 

de paters Karmelieten. 
 

 
 

 
Huub en Tineke Eijkenboom 

Van Stokkum had een aangenomen zoon21; Huub Eijkenboom. Die woonde ook in het 
huis en waarschijnlijk in 1954 is Tineke bij hem ingetrokken na hun huwelijk. Huub 

was de technisch directeur van de ampullenfabriek. Later werd Huub de directeur / 
eigenaar van de ampullenfabriek en nu is de volgende generatie, Martin J.H. 

Eijkenboom, directeur van het bedrijf dat nu NAF-VSM heet. Waarschijnlijk woonden 
Huub en Tineke op de eerste etage in de achterkamer. 

 
 

In De Gelderlander vinden we drie advertenties van Huub Eijkenboom: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

                     31 october 1953     -    26 mei 1954      -      13 augustus 1955 
 

 
 

Ignatius Willems en Cornelia 
Koreman 

Ignatius was accountant van 
(ondermeer) de ampullenfabriek. Zij 

woonden van 1951 tot 1955 in de 

voorkamer op de eerste verdieping 
(balkonkamer). Zij kregen twee zoons 

in 1952 en 1954: Johannes Cornelius 
Maria Willems en Antonius Cornelius 

                                                   
21 D. van Bilderbeek, J. Vijghstraat 6 
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Petrus Maria Willems. Ton is een befaamd beeldend kunstenaar in La Montee 

Richemont (Frankrijk). Werken van hem bevinden zich ondermeer in de Saatchi-
collectie. 

 
 

 
 

De buren van nummer  34 

In 1928 verkocht Margje de Best-Tesink haar bootonderneming (de melkboot van 
Broek in Waterland naar de Amsterdamse melkmarkt) en ze verhuisde van Broek in 

Waterland naar Nijmegen. In 1926 was ze weduwe geworden. Ze had een zoon (Arie 
geboren 1925) en een stiefdochter (Antje geboren 1911). Ze begon een pension op de 

Wilhelminasingel 34. Het is onbekend of ze het huis kocht of huurde. Ze staat 
ingeschreven als pensionhoudster maar op de inschrijvingskaart is dat doorgehaald en 

vervangen door huishoudster. Waarschijnlijk bestond haar broodwinning uit beiden. 
Op 8 maart 1937 verhuisde ze naar Zeist. 

 

  
Arie in de achtertuin      Margje, Antje en Arie voor het Spinoza monument 

Van 34                         in Den Haag 
 

 
Op 14 juni 1955 werd er door de militaire 

luchtmachtkapel een muzikale felicitatie 
gegeven aan majoor b.d. Henri Jacques 

Schenck de Jong. Hij was op dat moment 
de oudste drager van de militaire 

Willemsorde, ridder vierde klasse. In 
1895 werd hem deze ridderorde verleend en hij droeg 

de versierselen reeds 60 jaar.  
In de nacht van 25 op 26 augustus 1894 bivakkeerde 

zijn bataljon  in Tjakranegara op Lombok. Ze werden 

door de Baliërs ingesloten en samen met een klein 
groepje wist hij toen uit te breken. Vanwege het 

tonen van bijzondere moed werd hem de MWO 
verleend. 
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L.E.C.C.M. van der Kun 
Leopold Emile Carel Cornelis Maria van der Kun. Steenfabrikant , wonende te 

Nijmegen, Vossenlaan 327, geboren te Nijmegen op 11 juni 1935. Hij kocht het pand 
op 12 februari 1969 voor ƒ 70.000,=. Er werd een hypotheek van ƒ 40.000,= op 

gevestigd ten behoeve van de Spaarbank van 1850 te Nijmegen. Op 17 november 
1970 wordt het eigendom overgedragen naar zijn echtgenote, Emma Eduarda Maria 

van de Mortel, geboren 9 mei 1937. Dit ter voldoening van de schuld aan haar van 
ƒ 31.875,=.  

Leo was telg uit een steenfabrikanten familie. Op de bovenste verdieping hing een 

luchtfoto van de steenfabriek. Leo had een handel in gebruikte industriële machines 
(met name weefmachines) die hij exporteerde naar India en andere landen. 

Handelsnaam: Bureau Innuce. Zijn vrouw werkte in het Radboudziekenhuis als 
activiteitenbegeleidster. Zij was een telg uit de bankiersfamilie Van Lanschot. 

Het gezin had 3 dochters. Het echtpaar Van der Kun is verhuisd naar de Dingostraat 
90. Het kantoor verhuisde naar een flat op de Javastraat. Leo van der Kun was ook na 

verhuizing nog regelmatig in de buurt te zien op zijn fiets. Omstreeks 1999 is hij 
overleden aan een hersentumor. 

 



 37 

De buren van nr. 38 

Ria van der Heijden noemde wel eens dat op nr. 38 de heer Schiavi (“Saafi”) woonde. 
In het boek “De laatste Bel” beschrijft Jaap van den Berg22 zijn eerste maand “op 

kamers” wonen. De eerste baan van Hans in 1968 was leraar op de huishoudschool op 
de Groesbeekseweg. Hij vond een kamer met uitzicht op de achterzijde van de school, 

op nr. 38. Een statig herenhuis in een buurt met een geweldige uitstraling. Gebouwd 
voor de rijke lieden, de hoge klasse. Het pand was rijk geornamenteerd. Hij belde aan. 

Een oude heer deed open. “Mijn naam is Schiavi. Loopt u maar achter me aan.” Een 

sfeer van muffigheid overmande me: lange gordijnen van fluweel van plafond tot aan 
de vloer, witte vitrages die het binnenvallende licht belemmerden, marmeren vloeren 

in de hal, glas-in-lood met jugendstil motieven. Het straalde chic uit maar het maakte 
me somber. “Deze kamer kost honderd gulden in de maand” zei hij. Ik zie dat ik geen 

koffie of thee kan zetten, per slot van rekening moet ik een gast toch wel een kopje 
koffie kunnen aanbieden. “Als u een campinggas toestel heeft, mag u die hier wel 

neerzetten”. “Oh ja, over gasten gesproken meneer, geen meisjes op de kamer! Dat is 
niet goed voor onze naam; wij zijn een fatsoenlijke familie, die tot in de hoogste 

kringen respect geniet.” Er woonden nog meer mensen in het huis, voornamelijk 
ouderen die niet meer in goede gezondheid verkeerden. Zij genoten volledig pension 

met verzorging van hun fysiek, indien nodig. Het was bijna een klein ziekenhuisje.  
De eerste nacht werd ik regelmatig wakker gemaakt door een denderende 

waterleiding, een bonkend geluid dat door het hele huis te horen was. Na enkele 
weken had ik nog geen enkele nacht geslapen. Het sfeertje in het huis beviel me ook 

niet zo. Het was heel formeel; meneer zus en meneer zo. Ik begon te merken dat de 

sfeer in het huis van meneer Schiavi minder gezellig was dan een ziekenhuis. De 
oudere mensen waren afhankelijk van de huisbaas. Hij baasde op een vreselijke 

manier over ze. Zijn dominantie over de gasten was zo sterk, dat ze bang voor hem 
waren. Af en toe kon ik door de muren horen dat hij een tirade hield tegen een van de 

oudjes. Het ging er op, verschrikkelijk. Voor “alles en nog wat” werden ze uitgemaakt. 
Het bulderde door het hele huis. Ze sidderden van angst voor hem. Meestal ging het 

er over dat de pensiongast niet al te lovend was over zijn kookkunst. Genadeloos 
diende hij ze van repliek en waarschuwde ze dat ze er uit gedonderd zouden worden 

als ze hem nog een keer durfden te bekritiseren. Ik kreeg medelijden met de oudjes, 
die ook weinig bezoek van familie kregen, ze waren vereenzaamd. Aan het einde van 

de maand was ik de herrie van de waterleiding zat en besloot een klacht in te dienen. 
“Zo, meneer heeft klachten. Ik ben niet gewend 

klachten te krijgen. In dit huis is iedereen tevreden.” Hij 
moest naar lucht happen als een over de toeren geraakt 

klein kind. “Ik zeg u de huur op. Er uit! “ Zo eindigde de 

eerste maand op kamers wonen van Jaap. 
 

P.N.M. van der Zee 
Paulus Nicolaas Marie van der Zee, geboren 10 

september 1956 te Beverwijk (N.H.). Ongehuwd. 
Woonde tijdelijk in bij zijn broer en schoonzus op de 

Torenweg 17 te Nijmegen. Daarvoor wonend op J. 
Vijghstraat 2 gedurende 6 jaar. Kocht het huis op 20 

februari 1989 voor ƒ 245.000,= met een hypotheek van 
                                                   
22 ISBN 978-90-5911-863-8 
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ƒ 200.000. Van beroep accountmanager (verkoop van automatiseringsoplossingen) bij 

RAET, Digital Equipment en Compaq. In 2001 stopte Paul met werken, studeerde 
ondernemingsrecht en effectenrecht aan de Radboud Universiteit en de Bilkent 

Universitesi (Ankara, Turkije) en sinds 2007 jurist. Sedert december 2009 heeft hij op 
de bovenste etages "bed and breakfast Wilhelmina" gevestigd. 

De verbouwingen en de inrichting heeft Paul zelf verricht, waarbij met oog voor detail 
oude ornamenten die eerder waren verwijderd weer zijn aangebracht.  

 

 
De buren van nr. 40: Sedert 1938 was Wilhelminasingel 40 in bezit van familie Van 

der Heijden. In 1948 trouwde Ria Disveld met Jacques van der Heijden en zij trokken 
in bij de (schoon-) ouders. Op de begane grond was nog het staatsspoor gevestigd en 

later kregen zij het hele pand ter beschikking. Zeven zoons en een dochter werden 
geboren en groeiden hier op. Ria overleed op 23 december 2010 na 62 jaar hier 

gewoond te hebben. Het huis is nog in de familie. 
 

Bouwen en verbouwen 
Het dossier bij het loket Bouwen van de gemeente Nijmegen bevat helaas geen 

bouwtekening van het huis. Vanaf 1900 werden bouwtekeningen verplicht en voor die 
tijd werden ze slechts gemaakt voor de meer complexere gebouwen. Het vroegste 

document is een aanvraag voor de aansluiting van de bestaande huisriolering aan het 
gemeenteriool. Waarschijnlijk was er tot die tijd een zinkput (septic tank) in de 

voortuin waarin de bacteriën de faecaliën afbreken. De aanvraag werd gedaan op 2 
mei 1912 door bouwmeester N. van Eck, gevestigd om het hoekje; op de 

Guyotstraat 7. De goedkeuring werd reeds de volgende dag gegeven. Ten behoeve 
van de aansluiting op het gemeenteriool moesten wél tekeningen worden gemaakt. 

Dat is de eerste tekening van het pand nr. 36. 
 

De aanvraag werd gedaan namens Ds. I.M.J. Hoog. Volgens de adresboeken van de 

gemeente Nijmegen komt dominee Hoog pas na 1918 hier wonen en wonen de dames 
Bijleveld en Bantz nog steeds op dit adres. Kloppen de adresboeken niet of was de 

dominee reeds lang eigenaar van het  pand en verhuurde hij aan mevrouw Bijleveld? 
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Details die te zien zijn op deze blauwdruk en die afwijken van de huidige situatie zijn: 
 

* Toilet voor de dienstbodes in de tuin is ingetekend.  
* Er loopt een ijzeren onluchtingsbuis langs de zijkant. 

* Er is geen badkamer in het huis. 
* De Douche op de 2e verdieping was destijds Garderobe. 

* De Keuken 2e verdieping was destijds Dienstboden kamer. 
* In het hoekje van de 2e verdieping hing een wastafeltje. 
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In de blauwdruk waren in 1933 (toen woonde fotograaf Kouw in het huis) ingetekend: 

* De kleine slaapkamer 1e verdieping voorzijde werd badkamer. 
* Er werd een regenpijp aan de voorzijde van het pand aangebracht. Toen ik in 1999 

de regenpijp verving, zag ik dat in vroegere tijden er een afvoer vanuit de badkamer 
op de regenpijp uitkwam. In 2010 renoveerde ik deze oude badkamer en tot mijn 

verrassing kwam de originele tegelvloer praktisch onbeschadigd onder twee lagen zeil 
en vloerbedekking tevoorschijn. In de linker hoek bij het raam waren in het verleden 

enkele tegels weggehaald en was een roostertje met daaraan vast een loden 

afvoerpijp naar de regenpijp nog aanwezig. Dat betekent dat de tegelvloer er reeds in 
zat voor 1933. In 1933 is er een loden afvoerpijp in de muur aangebracht die in de 

kelder uitkomt op het riool. Deze loden pijp loopt door tot de zolderkeuken. Inmiddels 
is het lood in 2010 vervangen door PVC. 

* Er werd een keukentje op zolder geïnstalleerd waar voorheen de dienstbodenkamer 
was. 

 
Het grootste deel van het bouwdosier wordt ingenomen door de plannen van H.G. van 

Stokkum. 
In 1951 (aanvraag: 24-10 1951) wilde hij voor ƒ 6.000,- uitgebreide verbouwingen 

doen. Het schuine dak en de dakkapel zouden moeten worden afgebroken en daarvoor 
in de plaats kwam dan een doorgetrokken gevel met 3 ramen. De serre op de begane 

grond werd 2.5 meter naar achter doorgetrokken met verlaagd plafond. De plannen 
werden 7-3-1952 ingetrokken. Later (14 maart 1953) werden er nieuwe 

verbouwplannen ingediend. Die verbouwing zou ƒ 2.400,- gaan kosten. Architect van 

beide plannen was J. Coumans, die op huisnummer 32 woonde. 
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Marmeren schoorsteenmantels 
Leo van der Kun vertelde me dat toen hij het huis 

kocht, er een witte marmeren schoorsteenmantel 
zat in de voorkamer begane grond. Die heeft hij er 

uit laten halen, maar de schoorsteenmantel viel 
uiteen in vele kleine stukken die hij heeft 

weggegooid. De zwarte marmeren 
schoorsteenmantel die er nu staat, was 

oorspronkelijk in de achterkamer begane grond 
aanwezig. Van der Kun had de onderdelen in de 

kelder opgeslagen. In 1989 heeft Paul van der Zee 
de schoorsteenmantel in de voorkamer laten 

opbouwen. 
 

De schoorsteenmantel in de achterkamer is 

identiek aan die in de voorkamer. Deze is 
afkomstig uit de voorkamer van huisnr. 32, alwaar 

Anton van Wijk deze in juli 2004 er uit heeft 
gesloopt. 

 
De spiegel die op de schoorsteenmantel in de 

achterkamer begane grond staat stond vroeger in 
hotel “De nieuwe Karseboom” aan de 

Mariënburgsestraat, op de plek waar nu “Klein 
Mariënburg”loopt (tegenover LUX).  

 
 

 
 

 

In september 1944 werd Nijmegen belegerd 
door de geallieerden. De Duitse bezetter 

(Hitlerjugend) stak tussen 17 en 20 
september diverse panden in brand. De 

eigenaar van De nieuwe Karseboom had al 
diverse panden in zijn omgeving in vlammen 

zien opgaan en hij had de spiegel in 
zekerheid gebracht in zijn woonhuis aan de 

Arksteestraat. 
Het hotel is inderdaad in brand gestoken. 
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Circa 1989 werd Hotel Catharina aan de Sint 

Annastraat 64 verbouwd. De buurman heeft toen 
twee schoorsteenmantels weten te bemachtigen. 

Een eenvoudige zwarte schoorsteenmantel en een 
rood geaderde schoorsteenmantel. De zwarte is in 

2009 in de achterkamer op de tweede verdieping 
ingemetseld. Helaas ontbraken er diverse 

onderdelen. De Italiaanse groeve voor zwart 

marmer is uitgeput, dus nieuw zwart marmer is 
niet meer te verkrijgen. Natuursteenbedrijf 

Godschalk heeft toen het altaar uit de oude kerk in 
Berg en Dal aan stukken gezaagd en daarvan zijn 

de ontbrekende delen gemaakt. 

 
 

Op nevenstaande foto ziet u 
de voorgaande   schoor-

steenmantel van rode 
baksteen en de inbouwkasten 

waarvan de deuren met jute 
waren bespannen. Die kas-

tenwand heb ik geheel ver-
wijderd. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

De rood geaderde schoorsteenmantel 
was een puzzelstuk van bijna 100 

brokken. Deze brokken zijn aan elkaar 
gelijmd en met de hand gepolijst. In 

2010 is dit in de voorkamer op de 
eerste verdieping ingemetseld. 

Nevenstaande foto toont de schouw 
halverwege de inbouw. 
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Glas in lood 

In 1951 heeft H.G. van Stokkum het 
huis van (veelal katholieke) 

gebrandschilderde ramen voorzien. 
De ontwerper is Hubèrt Estourgie en 

de ramen zijn gemaakt in het atelier 
Van Bilderbeek aan de J. Vijghstraat 

6. 

 
Dankert Bilderbeek vertelde me dat 

zijn vader voor meerdere kunste-
naars werkte. Bij het opruimen van 

het atelier hebben Dankert en zijn 
broer de stapels originele ontwerp-

tekeningen met het oud papier 
meegegeven. 

 
Hubèrt Philippe Marie Estourgie 

* 26-5 1924 Nijmegen  
 31-1 1982 Nijmegen. 

 

Opleiding: Akademie voor 
Beeldende Kunsten in Arnhem o.l.v. 
Wim van Woerkom, Hendrik Valk jr. 

en Gijs Jacobs van den Hof 

Periode in de regio: 1924-1982; 
bevriend met Jacques van Mourik, 

bezocht Plasmolen regelmatig 

Exposities in de regio: De Waag 
Nijmegen 1953, De Waag Nijmegen 

1969, Besiendershuys Nijmegen 1971, Galerie Polman Malden 1975, Commanderie 
van Sint Jan Nijmegen 1975, Besiendershuys Nijmegen 

1978, Galerie De Pluis Nijmegen 1978, Amrobank 
Nijmegen 1979, Galerie Polman Malden 1979, Cultureel 

Centrum De Lindenberg Nijmegen 1981, Kerkje van 
Persingen 2003, Museum Petershuis Gennep 2004  

 
Genre en techniek: kunstschilder, tekenaar en 

glazenier; als glazenier betrekt hij de werking van het 
licht in zijn vorm- en kleurkeuze, maar ook in zijn 

schilderijen probeert hij het licht te vangen: de zon speelt 
een belangrijke rol in het werk. 

vrij werk: schilderijen, aquarel, (pen)tekeningen, sepia, 
pastel; restaureerde ook schilderijen. 

toegepaste kunst: gezandstraald glas, glas-in-lood, geëtst 
glas, muur- en plafondschilderingen, mozaïeken, ont-

werpen voor wandreliëfs in metaal, ontwierp en 



 46 

restaureerde decors, affiches en gelegenheidsdrukwerk. 

landschap en stadsgezicht, dieren, met name paarden in beweging, fantasieën, 
portret, naakt, stilleven; werkte overwegend in impressionistische stijl; daarnaast 

jazz-musicus: vibrafoon en slagwerk. 
 

Typering: “Wie in de loop der jaren de ontwikkeling van deze kunstenaar gevolgd 
heeft, kan niet anders dan verheugd zijn dat het primair geziene beeld in zijn oeuvre 

langzaam terugwijkt voor een eigen schilderkunstig beleven van de natuur.” (Peter 

Sliepenbeek in een recensie 1975)  
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Oude ansichtkaarten van Nijmegen; een sfeerbeeld anno 1900. 
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