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Ontdek het verleden van de oudste
winkelstraat van Nijmegen
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Verborgen verhalen
Het Hezelstraatkwartier is een bijzondere plek. Twee

duizend jaar geleden begroeven de Romeinen hier hun

doden en in 1310 wordt onze ‘Hesestraet’ voor het eerst

genoemd als straat richting het dorp Hees. In de jaren die

volgen ontstaan laag voor laag de karakteristieke panden
die het kleurrijke Hezelstraatkwartier kenmerken.

Het straatbeeld is uniek in Nijmegen. De panden in de
straat zijn ondanks het bombardement op Nijmegen
grotendeels gespaard gebleven. Ze geven een goed

beeld van de verschillende vooroorlogse bouwstijlen

en zijn aangewezen als gemeente- of Rijksmonument.
Op verschillende plekken laten de ondernemers van het
Hezelstraatkwartier u het veelzijdige verleden van de
oudste winkelstraat van Nijmegen herbeleven. Laat u

meevoeren langs Romeinse overblijfselen, Middeleeuwse
kelders, Art Nouveau gevels en oorlogsverhalen.
Veel plezier!

Monique Esselbrugge
Wethouder economie
en citymarketing

Noël Vergunst
Wethouder
cultuurhistorie
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Wandel door het verleden in de
oudste winkelstraat van Nijmegen
Dit boekje bevat een overzicht van de

‘Hezelstraat Hotspots’. Dit zijn plekken met
bijzondere verhalen over het veelzijdige
verleden van het Hezelstraatkwartier.

De korte inleidingen in dit boekje verwijzen
naar informatiepanelen ter plekke. Bent u

benieuwd naar de verhalen, loop dan gerust
binnen. U kunt de Hotspots herkennen aan
de raamsticker.
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Dit mag je niet missen in

Kronenburgergasje

Vroeger liep dit steegje

door tot aan de Kronen
burgertoren en de

stadsmuur. De bovenkant
van de toren steekt nog
steeds goed zichtbaar

uit boven de huizen aan
de Parkweg.
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St. Jacobskapel

De steeg ‘Glashuis’ leidt naar de

vijftiende-eeuwse St. Jacobskapel,
waar pelgrims en arme mensen
terecht kunnen voor onderdak.
Na het Beleg van Nijmegen

(1591) komt hier een glasblazerij.
De houten boog boven de steeg
dateert uit 1900.
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het Hezelstraatkwartier
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Ganzenheuvel

De Ganzenheuvel is tot

de Tweede Wereldoorlog

bebouwd. Daarna ontstaat
hier door de sloop van

wat panden een klein plein.
In 2000 is het kunstwerk

WAT-ER-IS van Marc Ruygrok
geplaatst.
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St. Stevenskerk

De trappen naar de St. Stevenskerk
(1273) dragen de naam van

klokkengieter Geert van Wou.

In de kerktoren hangt sinds 1484
een klok van hem. Het beeld op

de trappen is Moenen, de duivel,
met zijn rug naar de kerk toe
(Piet Killaars, 1968).
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LANGE HEZELSTRAAT 105-107
Lange Hezelstraat
en Hezelpoort, 1872.

8

De Hezelpoort
gezien vanuit de
Lange Hezelstraat,
1872 (links) en
vanuit de veldzijde,
1732 (rechts).

EEN OUDE GRENS
De zwaarst versterkte poort van Nijmegen
Wie langs de natuurstenen gevelsteen bij het pand aan
de Lange Hezelstraat 105-107 loopt, passeert een oude

grens. Hier staat namelijk tot 1876 de zwaarst versterkte
poort van Nijmegen: de Hezelpoort.

De poort scheidt de oude stad van het omliggende

platteland en is onderdeel van de stadsomwalling uit

het midden van de veertiende eeuw. Bij de poort hoort
een gracht, de St. Jacobsgracht, ook wel ‘Halve Maan’

genoemd vanwege haar vorm. In 1879 wordt de gracht,
die van de Hezelpoort tot de Waal loopt, grotendeels

gedempt, maar een klein deel is nog steeds te zien als
de vijver in het Kronenburgerpark.
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LANGE HEZELSTRAAT 94
Stalhouderij
en hotel café
De Beurs,
1910-1913.
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PAARDENPARKEERPLAATS
De geschiedenis van dit pand gaat terug
tot de middeleeuwen
De tekst op de zijgevel van Lange Hezelstraat 94 verwijst
naar de tijd van vóór de auto, toen men nog met paard
en wagen naar de stad kwam. De paarden en rijtuigen

moeten natuurlijk ergens staan. Hiervoor kan men terecht
bij de stalling, een voorloper van de moderne parkeer
garage.

Maar de geschiedenis van dit pand gaat veel verder

terug. In de middeleeuwen is de grond in bezit van het

klooster ’s Gravendaal in de plaats Asperden, dat nauwe
banden heeft met de graven van Gelre. In het klooster
zijn dertien graven en hertogen van Gelre begraven.
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LANGE HEZELSTRAAT 95
De winkelpui
is ontworpen
in 1898.
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Uitzicht op de
Bottelstraat vanaf
Lange Hezelstraat 95
in 1890 (links) en 1980
(rechts).

BEGIN VAN DE STAD
Gaert en zijn vrouw lenen vijfenzeventig
gulden voor de koop
In 1597 verkopen Jacob Roever en zijn vrouw Udtken

de helft van dit perceel op de Lange Hezelstraat 95 aan
Gaert Kuijper en zijn vrouw Elisabeth. Er is een plaatsje

en een put aanwezig. Gaert en zijn vrouw lenen 75 gulden
van de verkopers om de koop te kunnen betalen.

De eerstvolgende eigenaar is Andries Verhillen, de

schoonzoon van Gaert Kuijper. In documenten uit 1615
wordt hij ‘Andries in De Kern’ genoemd. ‘De Kern’ is in

de zestiende eeuw ook de naam van het gebouw op dit
perceel. Maar de geschiedenis van deze plek gaat veel
verder terug, zo laten recente vondsten zien.
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LANGE HEZELSTRAAT 90
Slagerij
Sjek Floor,
1989.

14

Glas-in-lood
ramen in de
huidige slagerij.

VLEES EN STRIJD
Van dit huizenblok zijn sappige
zeventiende-eeuwse anekdotes bekend
Sinds 1882 kunt u hier worst, spek en ander vleeswaar

krijgen. De lange historie van deze slagerij is zichtbaar
in de motieven op de tegels – vee in pastorale land
schappen – en op de glas-in-lood ramen.

Van dit huizenblok zijn sappige zeventiende-eeuwse

anekdotes bekend waarbij buurman en familie elkaar in

de haren vliegen. Op nummer 90 krijgen vader Floris en

zoon Claes ruzie als de vrouw van zoonlief komt te over
lijden. En bij de buren op wordt aangifte gedaan van laster.
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LANGE HEZELSTRAAT 83
1890.
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Achterzijde
van het huis,
1890.

NOOIT ONTDEKTE KELDER
De zusters van ‘Filles de la Sagesse’
vinden hier een veilige plek
Het pand op de Lange Hezelstraat 83 kent een bijzon

dere en lange geschiedenis. In de Gouden Eeuw woont
hier een familie van bierbrouwers en wijnhandelaren.

Vele jaren later is er een klooster gevestigd. De zusters

van de congregatie ‘Filles de la Sagesse’ zijn uit Frankrijk
gevlucht en vinden hier rond 1900 een veilige plek.

Maar het meest bijzondere aan dit pand is de verborgen

kelder, recentelijk ontdekt door een elektricien. Hij stuitte
op een holle ruimte onder de vloer. Er blijkt een oude
trap naar een nog oudere kelder te zijn.
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LANGE HEZELSTRAAT 78
Onlusten tijdens
de Plooierijen voor
het stadhuis aan
de Burchtstraat,
1705.
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DE PLOOIERIJEN
Ook de bewoner van dit huis wil af
van de oude regenten
Uit onvrede over het bestuur van de stad ondertekenen

in 1702 ruim duizend inwoners van Nijmegen een petitie.

Hierin vragen zij om bestuurlijke veranderingen en lagere
belastingen.

Ook de bewoner van het huis op de Lange Hezelstraat 78,
de tapper Jan van Halsenbergh, zet zijn naam onder de

petitie. Net als veel andere bewoners van de Hezelstraat
wil hij af van de oude regenten, die bekend staan als de
Oude Plooi.
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LANGE HEZELSTRAAT 75
1930-1933.
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De originele muur
laat zien waar de
open haard heeft
gezeten.

DE KEYSERSKROON
Een bijzonder rijk verleden
Achter de brede winkelpui van dit pand aan de Lange

Hezelstraat gaat een bijzonder rijk verleden schuil. Een

onzichtbaar verleden, waarover de buitenkant niet veel

verraadt, maar waarvan binnen nog verschillende sporen
zichtbaar zijn. Kijk maar eens naar de vijftiende-eeuwse
balklaag in het plafond, de plavuizen vloer en de open

haardstede met geglazuurde haardsteentjes op de begane
grond, waarachter nog oudere vuurplaatsen zijn gevonden.
Vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw wonen
en werken hier verschillende vooraanstaande families.

De opvallendste naam op de lijst van eigenaren is die van
de familie Quack. Oudere Nijmegenaren zullen zich ook
de textielwinkel van Sengers op dit adres herinneren.
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LANGE HEZELSTRAAT 75A
Christoffel van den
Bergh en Anna Martina
van Benthem wonen
hier in 1729.
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Het stadskasteel op
het schilderij van
Feltman (1669).

CHRISTOFFEL EN ANNA
De originele kantelen zijn nog
te zien in de gang binnen
Dit pand is oorspronkelijk een stadskasteel, een dwarshuis
met trapgevels. De originele kantelen zijn nog te zien in

de gang binnen. Ook zijn er muren gevonden (in de aan
komsthal) waarop pek lijkt te zijn aangebracht. Misschien
was dit om de pest buiten de deur te houden? De mensen
zijn in die tijd heel bijgelovig.

Door de eeuwen heen hebben hier veel verschillende
mensen gewoond, onder wie in 1729 Christoffel van

den Bergh en zijn vrouw Anna Martina van Benthem.

Hun portretten zijn te zien in het Valkhofmuseum met
replica’s binnen in de hal van het hotel.
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LANGE HEZELSTRAAT 72
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IEDER Z’N VAK
De talloze families geven een mooie inkijk
in vroegere ambachten
De archieven van Nijmegen gaan tot wel zeshonderd
jaar terug. Net als tegenwoordig worden belangrijke

gebeurtenissen vastgelegd, zoals een huwelijk, over

lijden, maar ook de aankoop van een huis. Het geeft ons

een mooie kans om terug te lezen wat voor een mensen
vroeger in de stad woonden, met wie zij getrouwd zijn
en welk beroep zij uitoefenen.

Op de Lange Hezelstraat 72 hebben talloze families

gewoond. Hun beroepen geven een mooie inkijk in de
ambachten die Nijmegenaren vroeger uitoefenden.

De geschiedenis van het pand gaat terug tot de vijf

tiende eeuw toen veel huizen in de Benedenstad nog
namen hadden.
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LANGE HEZELSTRAAT 59
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Ingemetselde bierton
aan de Begijnenstraat 30
(zijstraat van de Lange
Hezelstraat).

NYEMICHS BIER
Nijmegen kent een rijke biercultuur in
de zestiende en zeventiende eeuw
In de middeleeuwen is bier volksdrank nummer één.
Nijmegen kent een rijke biercultuur in de zestiende
en zeventiende eeuw. Het Nijmeegse molbier staat

regionaal bekend als kwaliteitsproduct en wordt veel

geëxporteerd. Pas met de komst van koffie en thee in
de achttiende eeuw verliest bier aan populariteit en
loopt het aantal brouwers gestaag terug.

De ‘Lange Brouwerstraat’, ‘Korte ‘Brouwerstraat’, ‘Gruitberg’
en de ingemetselde bierton aan de Begijnenstraat 30

zijn herinneringen aan dit verleden. Ook ‘Het Lemke’ op

de Lange Hezelstraat 59, een van de grootste voormalige
brouwerijen, ademt de biergeschiedenis van Nijmegen.
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LANGE HEZELSTRAAT 54
Bronzen bierpul
uit de Waal bij
Nijmegen,
zeventiende
eeuw.
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BROUWERSLEVEN
Brouwers verdienen een goede boterham
Net als in veel andere huizen in de Hezelstraat, is op
deze locatie vaak een bierbrouwerij gevestigd. In de
stadsarchieven van Nijmegen is een aantal oude

vermeldingen over de betreffende brouwers terug te

vinden. Dit geeft een bijzondere inkijk in het brouwers
leven van vroeger.

Wat opvalt is de rijkdom van brouwers. Ze verdienen
een goede boterham. Brouwer Wemmer Thijsz kan
er zijn vrouw zelfs een morgengave van schenken.
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Gelderse
gulden,
1714.

LANGE HEZELSTRAAT 53
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BURGERSCHAP
Verschillen tussen de aanvragers
Vroeger waren lang niet alle inwoners van Nijmegen ook

burgers van de stad. Wel burger zijn, brengt veel voordelen
met zich mee. Verschillende beroepen, zoals brouwer en

textielwever, zijn alleen uit te oefenen door burgers van
de stad Nijmegen. Ook hebben burgers betere rechtsbe
scherming, belastingvrijstellingen en toegang tot sociale
voorzieningen zoals het Burger Weeshuis. Mochten de

ouders komen te overlijden, dan zorgt de stad ervoor dat
de weeskinderen worden opgevoed en een vak leren.

Aan de Lange Hezelstraat 53 doen meerdere bewoners
een aanvraag om burger van Nijmegen te worden.

De verschillen tussen hen zeggen ons veel over de
maatschappij van toen.
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LANGE HEZELSTRAAT 52

32

Grape uit de late
middeleeuwen. De
kookpot van aardewerk
heeft drie pootjes.

MUREN UIT 1300
Ze vormen een scherp contrast met
de moderne glazen voorgevel
Het valt misschien niet meteen op, maar veel panden

in deze straat zijn honderden jaren oud, vaak nog met
middeleeuwse kelders en muren. Op nummer 52 zijn
de oude muren nog nadrukkelijk te zien. Ze vormen

een scherp contrast met de moderne glazen voorgevel.
De muren van dit pand stammen uit het jaar 1300.
Dit maakt het pand een van de oudste gebouwen
van de stad Nijmegen.

Door de eeuwen heen wonen en werken hier veel families.
Er is een bierbrouwerij in het pand gevestigd en later ook
een herberg, met de naam ‘De Zwarte Ruiter’.
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LANGE HEZELSTRAAT 44
Café De Prins
van Friesland,
1989.
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DE PRINS
Wat opvalt is het ontbreken van
modern sanitair
Het is 1812. Johanna Arends, eigenaresse van herberg
en logement ‘De Prins van Friesland’ op de Lange

Hezelstraat 44 gaat trouwen. Dus wordt er een boedel
inventaris opgemaakt, waarin nauwkeurig staat welke

spullen in het pand aanwezig zijn. Meubels, zoals tafels,
stoelen en bedden. Kopjes, borden en glazen. Zeven

flessen Franse wijn. En: een grote hoeveelheid koffie

potten. In de keuken staan maar liefst negen exemplaren
klaar voor gasten.

Wat opvalt in de verder vrij luxe inventaris is het ontbreken
van modern sanitair. Tussen de Romeinse tijd en de negen
tiende eeuw zitten nauwelijks verbeteringen op dit vlak.

35

LANGE HEZELSTRAAT 41A

36

BROOD IN STIJL
Het gunstige bouwklimaal trekt
architecten aan
Nijmegen eind negentiende eeuw, de vestingwallen zijn
net afgebroken. De stad groeit. Het leefklimaat verbetert.
Het gunstige bouwklimaat in de stad trekt architecten aan
en in de Hezelstraat – dichtbij het sociaal-economisch
middelpunt van de stad, de Grote Markt – ontstaan de
eerste winkels.

Wie in 1897 door de Lange Hezelstraat loopt ziet op
nummer 41A de Art Nouveau winkelpui van bakker

Van den Dungen verrijzen. Typische kenmerken zijn de

tekst in de borstwering van de erker, de brede rondboog
op de tweede verdieping en de inmiddels verdwenen

tegeltableaus. Hier kunt u voortaan in stijl brood, taart
en gebak kopen.
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Uitsnede van het
vogelvluchtoverzicht
van Hendrik
Feltman, 1669.

LANGE HEZELSTRAAT 41
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Metselaars,
1690.

WELVAART IN BAKSTEEN
Grote, imposante huizen verrijzen voor
rijke handelslieden
Rond het jaar 1300 groeit de Nijmeegse bevolking als
kool. Om onderdak te bieden aan al deze mensen zijn
er steeds meer woningen nodig. De stad breidt uit en
het gebied rond de Lange Hezelstraat wordt later

binnen de stadsmuren opgenomen. Vanaf de Grote
Markt bouwt men richting de Hezelpoort.

Grote, imposante huizen verrijzen voor rijke handelslieden.
Hierbij maken de bouwmeesters gretig gebruik van een
herontdekt materiaal: de baksteen. In de kleinere straten
achter de Hezelstraat bouwen de minder bedeelde

mensen hun huisjes. Zij kunnen geen bakstenen betalen,
en gebruiken ouderwetse materialen, zoals hout en riet.
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LANGE HEZELSTRAAT 40
Lange Hezelstraat
1900 – 1906.
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Winkels
Lange
Hezelstraat,
1890.

HET MODERNE WINKELEN
Eind negentiende eeuw zien we de
Lange Hezelstraat volledig transformeren
Je staat er misschien niet bij stil, maar winkelen zoals wij
dat gewend zijn bestaat pas honderdvijftig jaar. Aan het
einde van de negentiende eeuw zien we de Hezelstraat
volledig transformeren. In korte tijd nemen moderne

winkels het straatbeeld over. Het publiek wordt verleid
en naar binnen gelokt met prachtige koopwaar in ver

lichte etalages. Winkelen is niet meer slechts een nood

zakelijk iets, het wordt een tijdverdrijf waar veel mensen
geen genoeg van kunnen krijgen. Het moderne shoppen
is ontstaan.

Om het winkelende publiek optimaal te bedienen gaan

ook de eigenaren van het pand op de Lange Hezelstraat
40 aan de slag.
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LANGE HEZELSTRAAT 39
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Maria Omdracht
door de Lange
Hezelstraat, 1948.

RIJK VERLEDEN
De lange geschiedenis ligt letterlijk
onder uw voeten
Lange Hezelstraat 39, een uniek stukje Nederland. Hier
is het rijke verleden van de oudste stad echt zichtbaar.

De kelder toont middeleeuws metselwerk, een tongewelf
en restanten van trapgevels. Tijdens archeologische

opgravingen is er een graf uit de Romeinse tijd gevonden
en twee laat-middeleeuwse beerputten, waarop de
toiletten uit die tijd waren aangesloten.

De lange geschiedenis van deze straat ligt letterlijk
onder uw voeten: een dik pakket wegdekken van

grind en zand. Romeinse soldaten en inwoners van

‘Noviomagus’, de oudste stad van Nederland, liepen
hier al.
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LANGE HEZELSTRAAT 33
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Krantenartikel
met Paola,
5-10-1960.

DE JONGE PAOLA
Het is een tijd dat het buitenland
nog ver weg is
In 1960 trekt iets bijzonders de aandacht in de Hezelstraat.

Bij IJssalon Merano is in de zomermaanden een aantrek
kelijke Italiaanse dame aan het werk, het nichtje van de
eigenaar. De zeventien-jarige Paola is bijna een lokale
beroemdheid. Zelfs de krant komt langs voor een
interview.

Het is een tijd dat het buitenland nog ver weg is. Landen
als Spanje en Italië zijn onbekende, exotische oorden.
Gastarbeiders uit deze landen zie je nog nauwelijks.

IJssalon Merano aan de Lange Hezelstraat is een van
de weinige Italiaanse zaakjes in Nijmegen.
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LANGE HEZELSTRAAT 32
Impressie
van Romeinse
graven bij Ulpia
Noviomagus
Batavorum.
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Inhoud van een
Romeins graf met
gecremeerd bot
en serviesgoed.

ROMEINS GRAF
Karren, ruiters en voetgangers mengen
zich met soldaten
De Hezelstraat is al tweeduizend jaar oud. Het is de weg

tussen de Romeinse stad Ulpia Noviomagus in het westen
van het huidige Nijmegen en de legerplaats in het oosten.
In die tijd bestaat het wegdek uit grind met aan weers
zijden van de weg greppels om het regenwater op te

vangen. Karren, ruiters en voetgangers mengen zich
met soldaten.

Langs de weg liggen graven, bedekt met een laag

heuveltje zand. Soms met een steen of plank erop,

met daarop de naam van degene die er ligt begraven.
Wat er in zo’n grafkuil zit, is te bewonderen op de
Lange Hezelstraat 32.
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LANGE HEZELSTRAAT 23
De riolering wordt
vernieuwd, 1954.
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MET EEN LUCHTJE
Uitwerpselen van mens en dier stromen
door de straatgoten
Tot het einde van de negentiende eeuw is de stad niet
in alle opzichten een prettige plek om te zijn: uitwerp
selen van mens en dier stromen door de straatgoten

van de Boven- naar de Benedenstad. Hier komt al die

smerigheid samen en vormt het een broedplaats voor
ziektes en epidemieën.

De groei van de stad en de industrialisatie in de negen
tiende eeuw maken dit alleen maar erger. Steeds meer

mensen en dieren vullen de huizen in de stad. Een toilet
wordt vaak gedeeld door meer dan twintig man. De ge
meente leegt af en toe de beerton eronder. Stromend
water is er niet.
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LANGE HEZELSTRAAT 21
Belangstelling voor
De Gelderlander,
1955.
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DE STOTTERGEVEL
Het is er altijd druk omdat De Gelderlander
elke dag de nieuwste pagina’s ophangt
De zogenoemde Stottergevel uit de jaren zestig van de

twintigste eeuw is een herinnering aan de De Gelderlander.
De krant werd in 1848 opgericht om de achtergestelde

katholieke bevolking in een door protestanten bestuurde
stad een stem te geven.

Vanaf 1897 tot 1992 bevindt de hoofdingang van de

redactie en de drukkerij zich aan de Lange Hezelstraat 21.
Het is er altijd druk omdat De Gelderlander elke dag de

nieuwste pagina’s ophangt. Zo kan iedere Nijmegenaar
het nieuws lezen.
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LANGE HEZELSTRAAT 14-16-16A

52

Graaf Bengt
Gabrielsson
Oxenstierna,
Zweeds diplomaat.

ONTMOETINGSPLAATS
Tijdens de Vrede van Nijmegen verblijft
de Zweedse gezant hier
Brouwerij van Nijmeegs molbier, herberg, woonhuis,
post- en telegraafkantoor, winkelpand. De Lange
Hezelstraat 14, 16 en 16A is in haar verschillende
functies vooral een ontmoetingsplaats.

Tijdens de Vrede van Nijmegen (1676-1679) verblijft
de Zweedse gezant, graaf Bengt Oxenstierna hier.
Tot ongenoegen van de herbergier vertrekken de

Zweden na de ondertekening van hun (deel)verdrag

zonder te betalen. Uiteindelijk vereffent de herbergier

de schuld door hun achtergelaten spullen te verkopen.
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LANGE HEZELSTRAAT 10
Oscar (l) en
Henri Leeuw in
hun werkkamer,
1905.
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De gebroeders
Leeuw maakten een
voorbeeldboek met
winkelgevels,
c. 1900.

DE GEBROEDERS LEEUW
Winkeliers brengen een winkelpui aan
Aan het eind van de negentiende eeuw verandert de

Hezelstraat ingrijpend. Veel bewoners verhuizen naar

de nieuwe wijken rondom het stadscentrum. In de vrij

gekomen panden komen winkels. De Hezelstraat is een
drukke verbindingsweg in de stad en dus een goede
locatie voor winkeliers.

Maar de oude woonhuizen, met veel steen en weinig

ramen, zijn niet bijster uitnodigend voor het winkelende
publiek. Daarom laten winkeliers een winkelpui aan

brengen. De architecten Oscar en Henri Leeuw maken
hiervoor een catalogus: het “Album van Winkelpuien”.
De pui van Lange Hezelstraat 10 is een prachtig

voorbeeld van de stijl van de gebroeders Leeuw.
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Nijmeegse
Gaper in het
Zuiderzeemuseum
Enkhuizen.

LANGE HEZELSTRAAT 4
De Gaper boven
de ingang van
Hezelstraat 4.
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‘DE GAPER’
Een uithangbord uit vroegere tijden
om klanten te trekken
Een opvallend beeld in de Lange Hezelstraat is de
houten kop met open mond boven de ingang van
Drogisterij de Gaper op nummer 4.

Het is een uithangbord uit vroegere tijden, om klanten

te trekken. Elke beroepsgroep had een eigen beeldteken,
waaraan de mensen die niet konden lezen en schrijven
zagen wat daar te halen was. Voor apothekers – een

beroepsgroep die in de twintigste eeuw ontstaat – is dat
de Gaper. Tot die tijd is een drogisterij vaak een bijver

dienste voor de dokter. Waar komt deze Gaper eigenlijk
vandaan?
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LANGE HEZELSTRAAT 11
Hezelstraat 11 staat
nog overeind na het
bombardement op
22 februari 1944.
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OORLOGSLITTEKEN
Amerikanen laten hun bommen vallen
op de binnenstad
Op 22 februari 1944 wordt het centrum van Nijmegen
zwaar getroffen. Amerikaanse bommenwerpers laten

hun bommen vallen op de binnenstad. Tot overmaat van
ramp breekt er brand uit. Grote delen van de stad worden
verwoest.

Ook de Hezelstraat ontkomt niet aan het oorlogsgeweld.
Vooral in de Stikke Hezelstraat treffen de bommen veel
huizen en winkels. Het winkelpand op nummer 11 staat
op de grens van de verwoesting. Het pand is zwaar

beschadigd, maar overleeft de oorlog. Zo vormt het een
schakel tussen de Hezelstraat van voor en na de oorlog.
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HOUTSTRAAT 75

De Mirakelbazar
in 1930. Rechts is
de Houtstraat.
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Het personeel
van de firma
Glaser, 1935.

MIRAKELBAZAAR
Het bombardement van 1944 verwoest
beide winkels
Van damestassen tot margarine en heiligenbeelden.

Alles is te koop in de Mirakelbazaar van Jonas Glaser,

op de hoek van de Houtstraat en de Stikke Hezelstraat.
Zijn winkel staat naast de juwelierszaak van broer
Aaron, vanaf 1914 door zijn weduwe voortgezet.

Tragisch genoeg wist de Tweede Wereldoorlog de

herinnering aan deze ondernemingen en aan verschil
lende Joodse families in de stad grondig uit. Ook de
familie Glaser keert niet terug uit de vernietigings
kampen. Het bombardement van 22 februari 1944

verwoest beide winkels, die ooit naast het pand op
nummer 75 stonden.
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STIKKE HEZELSTRAAT 19
Vlag op de
gerestaureerde
toren van de
St. Stevenskerk,
1951. Op de
voorgrond de
leegte van
de verwoeste
panden aan
de Stikke
Hezelstraat.
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WEDEROPBOUWARCHITECTUUR
Traditioneel baksteen maakt plaats
voor beton, glas en metaal
Nijmegen behoort tot de zwaarst door oorlogsgeweld

getroffen steden van Nederland, vooral door het bom
bardement van 22 februari 1944. Een groot deel van

de binnenstad wordt verwoest. De panden in de Stikke
Hezelstraat zijn voor een groot deel verdwenen.

Na de oorlog krijgen de nieuwe winkelpanden een helder,
eigentijds uiterlijk. In plaats van de traditionele vorm

geving in baksteen wordt vooral met beton, glas en metaal

gewerkt. De winkels op de benedenverdieping, de boven
woningen en magazijnen op de eerste verdieping. De

Stikke Hezelstraat behoort tot de wederopbouwarchitec

tuur, een stijl waarvoor steeds meer waardering ontstaat.
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STIKKE HEZELSTRAAT 2-4
Stikke Hezelstraat,
1931.
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ONDER ÉÉN PARAPLU
Vijf stadswapens gescheiden door
gestileerde zonnebloemen
Tussen 1899 en 1900 tekent de Rotterdamse architect

B.M. Kraaijvanger dit brede woon- en winkelpand aan de
Stikke Hezelstraat 2-4. De grote vensters van de etalage,

de met brede segmentbogen versierde ramen op de eerste
en tweede etage, de vensters en de vormen van het hek

werk op de erker, het zijn typische Jugendstil kenmerken.
Op de stucversiering boven de winkelpui staan vijf stads
wapens gescheiden door gestileerde zonnebloemen.

Waarom, en wat is het verband tussen de vijf steden die
ze representeren? Het antwoord brengt ons naar de

negentiende eeuw, als Parapluie-Fabriek E. Meulenberg
en Zonen naar het pand verhuist.

65

weg

Kr o n e n b

gas
75

72
75A

at

Pa r k
Kronenburgerpark

Wag en

La ng e H eze 78
l straat
1 83

P ijkestra

95

90

Gulden

traat
94

urgergas

107

B ot tel s

Start
hier

e n stra
B eg ijn

32

41A 41
39 33

Hessenber

g

14
23

10

4

21
11

erg

53

44 40

Jodenb

59

at

gas

54 52

Pa p e n

Glash

uis

2

St. Jacobskapel

l
e u ve
ze n h
Ga n
Ga nzen he uvel

3

4

St ikke H ez

75

St. Stevenskerk

el straat

2

H o u tstra

19

at

Colofon
Ontwerp en redactie: Deel 2 ontwerpers

Historisch onderzoek: Willem Tielen, Rinse Mesker
Eindredactie: Gemeente Nijmegen
Beeldmateriaal

Historische afbeeldingen: Regionaal Archief Nijmegen,
pag. 10-11 B. van Bon, pag. 14, 34 B. van Haren, pag. 28
Rijksmuseum van Oudheden, pag. 33, 47 Gemeente
Nijmegen, pag. 40 J. Brinkhoff, pag. 57 Enkhuizen,

Zuiderzeemuseum, obj.nr. MAG0042. Foto: Stichting

Farmaceutisch Erfgoed. Fotograaf: Studio-Oost (Den Haag),
pag. 62 Gelderse Fotohandel Nijmegen.

Fotografie Hotspots: Deel 2 ontwerpers

Met dank aan: Cosmo Hairstyling Nijmegen, Merano,
Strijbosch Thunnissen Makelaars, BOG Auctions

Historische bron: Willy Niessen ‘Nijmegen, de bewoningsgeschiedenis van de Lange Hezelstraat tussen 1400 en
1850’, 2010.

Deze uitgave is tot stand gekomen met ondersteuning van
de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Aan dit

project werkten verder mee: ondernemers Lange Hezelstraat
en Stikke Hezelstraat, de ondernemersvereniging Huis voor
de Binnenstad, ’t Gilde en Seinpost.

