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Nimweegse Vrouwen - van Loden Lady tot Mariken 
 

Een historische wandeling langs de levens van Nijmeegse vrouwen 
 
 
Als een van de oudste steden van Nederland kent Nijmegen een rijke geschiedenis. Het Institute for 
Gender Studies nodigt u uit een aantal Nijmeegse vrouwen te ontmoeten. Deze stadswandeling leidt u 
rond in het centrum en de benedenstad van Nijmegen, waarbij kennis wordt gemaakt met beroemde, 
beruchte en alledaagse vrouwen uit de Nijmeegse historie.  
 
Het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit is een interdisciplinair instituut voor 
onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van genderstudies, 
vrouwenstudies en seksualiteitsstudies.  
 
 

Info 
 
Institute for Gender Studies 
Radboud Universiteit 
 
Thomas van Aquinostraat 8.02.08 
Postbus 9104 
6500 HE Nijmegen 
 
024-3612339 
www.ru.nl/genderstudies 
 
 
Deze app is geïnspireerd op het boek Op een zijspoor gezet van Hanna-Ruth Brouwer, dat gebaseerd 
was op het boek Met voeten getreden van Ingrid van Hoorn.  
 
Kijk op onze website voor een uitgebreide versie van de wandeling inclusief annotatie. 
 
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal in deze app te 
achterhalen. Eenieder die meent dat zijn of haar materiaal zonder voorafgaande toestemming in deze 
app is gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.  
 

 
 
 
 

Tekst en foto’s: Mireille van Haaren 
Engelse vertaling: Jill Bradley 

 
Met dank aan: Prins Bernhard Cultuurfonds  

  

http://www.ru.nl/genderstudies
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Het startpunt van de wandeling langs de levens van ‘Nimweegse Vrouwen’ is op de Grote Markt, 
bij het bronzen beeld van Mariken van Nieumeghen. 

 
Mariken van Nieumeghen  
Grote Markt 
 
Het verhaal van Mariken van Nieumeghen is een mirakelspel dat is 
geschreven rond 1500. De schrijver is onbekend. Het verhaal gaat dat 
Mariken wordt verleid door de duivel, Moenen. Beiden reizen van 
Nijmegen naar Antwerpen, en zorgen in de Belgische stad voor dood 
en verderf. Na zeven jaar keren ze terug in Nijmegen, waar Mariken 
haar zonden inziet en tot inkeer komt. Ze wordt verlost van Moenen, 
en krijgt vergiffenis. Haar gemeende spijt is de kern van het verhaal: 
‘Hoe zwaar de mens ook zondigt, oprecht berouw zal hem altijd van 
zijn geestelijke ondergang kunnen redden.’  
 
 
 

Loop verder richting de Sint Stevenskerk. Is de kerk geopend? Een bezoek is zeker de moeite 
waard! In de kerk hangt een muurschildering van Ontcommer en ligt Catharina van Bourbon 
begraven. 
 
Ontcommer  
Sint Stevenskerkhof 
 
Wilgefortis was een koningsdochter uit Portugal. Zij moest trouwen 
met de koning van Sicilië, maar zij verklaarde zichzelf, gelovig als zij 
was, getrouwd met Christus en bad tot God voor hulp. Hierop gaf 
God haar in één nacht een baard, waarop haar vader zo boos was dat 
hij haar liet kruisigen. Toen ze stierf, vertelde God haar dat zij 
voortaan Ontcommer zou heten, opdat zij anderen van hun leed zou 
‘ontkommeren’ (bevrijden). Haar legende is ontstaan door een 
verkeerde interpretatie van het beeld van Christus; de byzantijnse 
beelden van Christus werden aangezien voor een vrouw.‘Mannelijke’ 
beharing bij vrouwen (hirsutisme), kwam in de Middeleeuwen vaker voor dan nu, en kan versneld 
optreden bij overmatige stress. Overigens werd baardgroei bij vrouwen toentertijd niet als een 
belemmering voor het gezinsleven gezien. Mooi vond men het daarentegen blijkbaar ook niet. Het is 
dus goed mogelijk dat er een kern van waarheid zit in de baard van Wilgefortis.  
 
Blijf nog even staan voor de Sint Stevenskerk. 
 
Catharina van Bourbon 
Sint Stevenskerkhof 
 
Tot begin negentiende eeuw was het in Nederland toegestaan om begraven te worden in een kerk. 
Begraven worden in een kerk zorgde voor een hogere status dan een graf op een kerkhof. In de kerk 
ligt, sinds haar overlijden in 1469 Catharina van Bourbon begraven. Als de dochter van de hertog van 
Bourbon Karel van Valois en echtgenote van de hertog Adolf van Gelre was zij in de tweede helft van 
de vijftiende eeuw door haar afkomst, huwelijk en positie een van de meest invloedrijke vrouwen in 
Gelre.  
 
Loop links om de kerk heen richting de trappen. Hier staat het beeld van Moenen. 
 

Bronzen beeld van Mariken. Vera 
van Hasselt, 1957 
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Moenen 
Sint Stevenskerkhof 
 
Ook Moenen heeft een plekje in de stad, niet ver van Mariken, gekregen. Hij 
is geplaatst halverwege de trap van de Sint Stevenskerk naar de Stikke 
Hezelstraat. Het beeld is  ontworpen door Piet Killaars en in 1968 geplaatst. 
Moenen zit, hoe toepasselijk voor een duivel, met zijn rug naar de kerk toe.  

Loop helemaal om de kerk heen tot u links van u opnieuw trappen ziet. 
Loop de Noorderkerktrappen af en sla beneden aangekomen rechtsaf. 
Loop de Ganzenheuvel af, u komt dan uit op de Kitty de Wijzeplaats.  
 

Kitty de Wijze  
Kitty de Wijzeplaats 
 
Dit bronzen beeld van Kitty de Wijze is gemaakt ter nagedachtenis aan de 
400 joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Nijmegen. Vanaf 
mei 1940 werd Nederland bezet door de Duitsers. Op 17 november 1942 
werden de vier dochters van het gezin De Wijze, samen met 192 andere 
Nijmeegse joden, bij een razzia opgepakt. De zussen werden hierna 
getransporteerd naar Westerbork en daarna naar Auschwitz. Hier stierven 
Kitty en Joke op 15 december 1942, hun andere zussen en ouders in 1943. 
Kitty was een nichtje van Louis de Wijze (1922-2009), een van de weinige 
joodse overlevenden uit Nijmegen. 
 
 

 
 
Loop terug in de richting waar u vandaan kwam en ga direct rechts de Lange Brouwerstraat in. 
Ga de eerste straat links, tot aan de kruising met de Lompenkramersgas. Sta hier even stil. 
 
Bordelen en prostituees  
Kabelgas 
 
De prostitutie in Nijmegen in de negentiende eeuw speelde zich voornamelijk af in de benedenstad. 
Hier bevonden zich verschillende bordelen en waren publieke vrouwen zoals ‘De Duitse Kee’ en ‘De 
Pruisische Laadstok’ werkzaam. In Nijmegen bevond zich ook het ‘langste straatje van Nederland’, de 
Pepergas, waar men in de ‘avond inging en pas ’s ochtends weer uitkwam’. Een bekende vrouwelijke 
bordeelhouder in Nijmegen was Anna Acker. Van 1867 tot 1880 stond zij aan het hoofd van 
verschillende bordelen in Nijmegen. Op deze plek, in de Kabelgas, opende zij haar eigen tweede 
bordeel. Ze overleed in 1888 te Arnhem.  
 
Loop de Lompenkramersgas in. Deze straat komt uit op de Begijnenstraat, sla hier linksaf en 
blijf staan voor de ingang van Gezondheidscentrum ’t Weeshuis. 
 

Christina (Stijn) Buys  
Begijnenstraat 29 
 
Hier stond het Protestants Weeshuis (1817-1989). Dit weeshuis, 
voorheen het Burgeren Kinderen Weeshuis (1560-1817), is 
opgericht dankzij Christina (roepnaam Stijn) Buys. Na haar 
overlijden in 1557 wilde zij uit haar nalatenschap een weeshuis 
laten oprichten. Stijn Buys wilde de weeskinderen naast onderdak, 
ook een goede opvoeding en religieuze vorming bieden. Het 

 

Kalkstenen beeld van 
Moenen. Piet Killaars, 

1968 

Bronzen beeld Kitty de Wijze. 
Paul de Swaaf, 1995 
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Burgeren Kinderen Weeshuis was alleen voor weeskinderen wiens ouders Nijmeegs burger waren 
geweest. Andere weeskinderen kwamen terecht in het Arme Kinderen Weeshuis (1638-1817), later het 
Rooms-Katholieke Weeshuis (1817-1953). De toegangspoort op de parkeerplaats naast het Protestants 
Weeshuis is de laatste herinnering aan dit Rooms-Katholieke Weeshuis. 
 
Loop de Begijnenstraat verder uit, hierna komt u uit op de Lange Hezelstraat. Sla hier rechtsaf 
richting het Joris Ivensplein. 
 
Vrouwencentrum Gaotika  
Joris Ivensplein 
 
Op het huidige Joris Ivensplein stond tot in de jaren tachtig het gebouw Terminus. Hier huisvestte van 
1977 tot 1984 het Vrouwencentrum Gaotika. Gaotika bood ruimte aan verschillende vrouwengroepen 
uit de stad die geen eigen ruimte hadden, zoals de Nijmeegse vrouwenkrant ‘Vrouwentongen’. 
Daarnaast verzorgde het centrum verschillende cursussen en lezingen speciaal voor vrouwen. Ook was 
er tot 1983 een meidencafé. In 1984 werd het Vrouwencentrum Gaotika gesloten. Het centrum was 
inmiddels opgesplitst in een Vrouwenhuis en het Vrouwenvormingscentrum Vrouwenspoor. Andere 
(vrouwen)organisaties hadden de activiteiten van Gaotika ondertussen overgenomen, waarna het 
centrum werd opgeheven.  
 
Loop een stukje terug in de richting van de Lange Hezelstraat en sla linksaf de Bottelstraat in. 
Sla de eerste straat rechtsaf, de Kloosterstraat in. Ga aan het eind links, en neem aan het eind 
van de straat de trappen recht voor u omhoog. Ga direct de trappen weer af en sla onderaan 
rechtsaf de Waalkade op. Loop door tot u het bronzen beeld van De Zeemeermin tegenkomt.   
 
De Zeemeermin 
Waalkade 
 
Dit beeld van een liggende, naakte vrouw wordt ook wel ‘De 
Zeemeermin’ genoemd. Haar eigenlijke naam is ‘De Wachteres’. In 
1983 kreeg kunstenaar Paul de Swaaf de opdracht om een beeld te 
maken ter verfraaiing van de Waalkade. De Swaaf ontwierp hierop 
een staande vrouw, waarvan de rokken omhoog waaiden, die uitkeek 
over het hoge water van de Waal: een wachteres. De Swaaf was 
uiteindelijk niet tevreden over zijn ontwerp en creëerde een nieuw 
beeld van een liggende vrouw. Als het water hoog staat ‘drijft’ het 
vrouwenbeeld in het water, en lijkt zij op een zeemeermin.  
 
Loop verder langs de kademuur en ga meteen weer omhoog. Als je naar rechts kijkt, zie je de 
Sint Anthonispoort. 
  
Sint Anthonispoort 
Lage Markt 
 
De Sint Anthonispoort is een oude stadspoort. Tot de 
zeventiende eeuw werden hier misdadigers geëxecuteerd. 
Misdadigers konden hun straf ontlopen als een vrouw gebruik 
maakte van ‘vrouwengratie’, het recht van ongehuwde 
vrouwen om het leven te redden van een misdadiger door 
hem ten huwelijk te vragen. In Nijmegen werd in 1676 ‘Peter 
van Wanckom, gevangen synde van wegen eyns gestolen 
pertz, (…) fry gelaten, mits conditiën dat hij Beatrix ten 
kercke leiden sall’. Een verklaring voor de gratie was dat 
‘huwelijck erger straffe dan het hangen is’ en dat een vrouw 
een man ‘erger kan plaagen als een beul’.  

Bronzen beeld De Wachteres. Paul de 
Swaaf, 1983 
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Ga onder de poort door, sla meteen linksaf en hierna de eerste rechts. U bevindt zich nu op de 
Nonnenplaats. Loop door tot aan de trappen en ga deze helemaal omhoog. U staat nu op de 
Nonnenstraat. 
 

Klooster Maria Magdalena - Ter Nonnen 
Nonnenstraat 
 
De Nonnenstraat is de laatste herinnering aan het oudste 
vrouwenklooster van Nijmegen. In deze straat stond vroeger het 
Klooster Maria Magdalena, vermoedelijk gesticht in 1274. Hier 
verbleven ongeveer zestig zusters. Inkomsten van het klooster 
waren onder andere de opbrengst uit het verpachten van stukken 
grond en ook opbrengsten uit handwerk van de nonnen. In 1591 
werd het klooster opgeheven. Het kloostergebouw werd 

overgedragen aan de stad en in 1599 vervangen door woningen. Er is nu niets meer te zien van het 
voormalig klooster, enkel de straatnaam herinnert nog aan de nonnen van het klooster Maria 
Magdalena.  
 
Ga na de trappen linksaf en neem na de parkeerplaatsen de trappen rechts omhoog. U loopt nu 
op de Keumegas. Loop verder tot u op de Franseplaats komt, huisnummer 3, naast de 
Commanderie van Sint Jan en bierbrouwerij De Hemel.  
 
Nijmeegse Verzetsvrouwen: Anna Snoeck-Pijnacker Hordijk 
Franseplaats 3 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren vele vrouwen actief in 
het verzet, lid van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), 
werkzaam als arbeidster in de oorlogsindustrie of als verpleegster 
aan het front. Op de Franseplaats 3 woonde Anna Snoeck-
Pijnacker Hordijk. Zij was actief in het verzet en verleende hulp 
aan Britse piloten van neergestorte vliegtuigen. Op deze 
pilotenhulp, hulp aan de vijand, stonden zeer zware straffen. Zij 
is vermoedelijk een van de eerste Nijmeegse vrouwen in het 
verzet die gearresteerd werd door de Duitsers. Op 10 april 1942 
werd zij opgepakt en zij stierf op 25 januari 1944 in het Duitse 

vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. 
 
Loop terug richting de Keumegas. Neem de eerste straat rechts, u loopt nu in de Pepergas, het 
zogenaamde ‘langste straatje van Nijmegen’! Loop door tot u op de Grotestraat loopt. Sla 
linksaf en neem de eerste straat rechts, de Muchterstraat. Loop verder tot de Muchterstraat 
overgaat in de Ridderstraat. Op een gegeven moment ziet u aan uw linkerhand een grijs gebouw, 
het zogeheten ‘Roze Huis’. Sla hier het zijstraatje in, de Sint Anthoniusplaats. Sta even stil voor 
het Roze Huis. 
 
Het Roze Huis 
Sint Anthoniusplaats 1 
 
In dit gebouw zit Cultuur en Ontspannings Centrum (COC) 
Nijmegen. COC is een landelijke vereniging, opgericht in 
1946. De naam Cultuur en Ontspannings Centrum is bij de 
oprichting van de vereniging gekozen omdat het in de 
maatschappij toentertijd onmogelijk was je te verenigen 
onder de noemer ’homoseksualiteit’. De vereniging in 
Nijmegen is één van de meest actieve COC-verenigingen 
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van het land. De vereniging zet zich door middel van acties en activiteiten in ter bevordering van 
emancipatie, acceptatie en integratie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders (LGBT).  

Voorheen was in Het Roze Huis Vrouwendocumentatiecentrum De Feeks gevestigd. In 1978 
opende dit documentatiecentrum, ter bevordering van de algehele vrouwencultuur in Nijmegen, haar 
deuren. De vrouwenbeweging in Nijmegen organiseerde veel acties. Vrouwen werden ’s nachts op 
afgelegen plekken in de stad lastig gevallen. Sinds 19 mei 1978 organiseerde de vrouwenbeweging 
jaarlijks de heksennacht, waarop vrouwen in een optocht langs die afgelegen plaatsen liepen waar 
vrouwen lastig werden gevallen. De groep ‘heksen’ trok vaak veel bekijks, maar werden ook bespuugd 
en geprovoceerd door omstanders. De heksennacht was in het beginsel voornamelijk  gericht tegen 
verkrachting en aanranding, later tegen alle vormen van seksueel geweld tegen vrouwen. In 2011 is 
Vrouwendocumentatiecentrum De Feeks gesloten.  
 
Ga terug naar de Ridderstraat. Sta even stil tegenover Het Roze Huis, bij huisnummer 8. 
 

Agneta Verspijck 
Ridderstraat 8 
 
Op nummer 8 kun je op de gevel het wapen van de familie Roukens 
bekijken. Hier woonde in de achttiende eeuw Johan Roukens, schepen 
van de stad Nijmegen, met zijn vrouw Agneta Verspijck. In december 
1747 werd het huis van de familie Roukens belaagd door een groep 
Nijmegenaren, terwijl Agneta in haar kraambed lag. Op een gegeven 
moment brak er een storm uit, en kwam de regen met bakken uit de 
hemel. De opstandelingen kozen het hazenpad, Agneta en haar kind 
bleven ongedeerd. Naar aanleiding hiervan is de gevelsteen geplaatst.  
 
 
 

 
Loop verder door de Ridderstraat en sla direct rechtsaf de Stockumstraat in. Loop links, en loop 
deze helemaal uit, het smalle steegje door. Hierna komt u uit op de Burchtstraat. Sla op de 
Burchstraat linksaf, en stop bij de grote grijze plaat die midden op de weg ligt.  

 
Loden Lady 
Burchtstraat  
 
Op deze plek werd in 2001 bij opgravingen een loden sarcofaag 
gevonden met daarin een vrouwelijk  skelet uit de vierde eeuw. Uit 
onderzoek bleek dat de vrouw uit het graf tussen de 35 en 50 jaar oud 
is geworden. Haar grafkist was van lood, toentertijd een kostbaar 
materiaal. Daarnaast lag er goud en verschillende dure producten in 
haar graf, waaruit we kunnen opmaken dat het om een welgestelde 
vrouw ging. Van haar skelet is een replica gemaakt, die samen met 
haar originele loden kist en de bijbehorende grafgiften zijn te 
bezichtigen in Museum Het Valkhof.  
 
 
 
 
 

Loop verder door de Burchtstraat, ga aan het eind linksaf en blijf links lopen. Loop richting De 
Lindenberg: Huis voor de Kunsten. Sta voor de Lindenberg even stil. 
 
  

Kunstwerk van de Loden Lady. 
LaSalle, 2005 
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Politievrouwen in Nijmegen  
Ridderstraat 23 
 
Begin twintigste eeuw begon men te overwegen vrouwen onder politieagenten op te nemen, onder 
invloed van de vrouwenbeweging en als gevolg van strengere zedenwetgeving die op lokaal niveau 
door de politie gehandhaafd moest worden. Deze wetgeving had vooral betrekking op vrouwen en 
kinderen. Alle politievrouwen waren daarom in eerste instantie werkzaam bij de kinder- en 
zedenpolitie. In verschillende grote Europese steden werden begin van de twintigste eeuw vrouwen bij 
de politie aangenomen. De eerste vrouw bij de Nederlandse politie was Dina Sanson. Zij trad in 1911 
in dienst bij de Rotterdamse politie. In 1927 werden de eerste vrouwelijke politieagentes van 
Nijmegen aangesteld, Jeannette Geldens en Annie van Velzen. Zij kwamen te werken bij de 
Kinderpolitie. Waar nu het gebouw van De Lindenberg staat, stond toentertijd het hoofdbureau van de 
politie.  
 
Draai een kwartslag naar rechts, en loop richting het standbeeld van de engel voor het Valkhof 
Park.  
 

Standbeeld De Engel 
Valkhof Park 
 
Dit standbeeld is in 1884 geplaatst als herinnering aan de eerste 
spoorlijn vanuit Nijmegen naar de Duitse stad Kleve. Het is ontworpen 
door de Nijmegenaar Jan Jacob Weve (1852-1942) en het is gemaakt 
door A. Cassner met een afgietsel van een beeld in Regensburg van de 
Duitse beeldhouwer Christian Daniel Rauch (1777-1857). In 1874 was 
Nijmegen vestingstad af en kon de stad wegen en spoorlijnen naar 
buiten aanleggen. Hierdoor bloeide de handel in Nijmegen op. Het 
standbeeld in de vorm van Victoria, de Romeinse godin van de 
overwinning, staat voor de overwinning van het lange isolement van de 
vestingstad Nijmegen. Het was een belangrijke start voor nieuwe 
verbindingen.  
 

Loop achter het beeld om het park in en ga linksom het park door. U loopt nu langs de Sint-
Nicolaaskapel. Sta hier even stil.  
 
Theophano 
Valkhof Park 
 
Theophano, geboren in 960, trouwde in 972 te Rome met keizer 
Otto II. Door dit huwelijk werd zij keizerin van het Duitse Rijk. 
Toen haar echtgenoot in 983 kwam te overlijden, heeft Theophano, 
in naam van haar pas driejarige zoon, tot aan haar dood in 991 het 
Duitse rijk geregeerd. Voor lange tijd werd gedacht dat de Sint-
Nicolaaskapel gebouwd was in opdracht van Theophano. 
Onderzoek over de Sint-Nicolaaskapel heeft echter uitgewezen dat 
de kapel gebouwd zou zijn onder keizer Otto III, Theophano’s 
zoon, die leefde van 980 tot 1002. De keizer liet de kapel bouwen 
ter ere van zijn moeder.  
 
Neem de Valkhoftrappen tegenover de Sint-Nicolaaskapel. Neem enkele trappen omhoog, sla 
rechtsaf en loop rechtdoor via het Groene Balkon verder. Loop het Groene Balkon helemaal uit, 
vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht over de Waal. Aan het eind van het Groene Balkon komt 
u uit bij de Onze Lieve Vrouwentrappen. Ga deze af en sla hierna linksaf. Blijf voor de mozaïek 
op de muur even staan. 
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Onze Lieve Vrouwentrappen 

Lieve Vrouwentrappen 
 

De naam Onze Lieve Vrouwentrappen heeft geen eenduidige 
oorsprong. De Onze Lieve Vrouwentrappen heetten voorheen 
Onze Lieve Vrouwengas en kwam uit op het Onze Lieve 
Vrouwenpoortje. De Onze Lieve Vrouwengas dankt haar naam 
aan een beeld van de Heilige Maagd, dat tegen een naburig huis 
was geplaatst. Samen met de Heilige Olaf was de Heilige 
Maagd beschermer van het Nijmeegse schippersgilde.  
Het Onze Lieve Vrouwenpoortje is een vervallen verbinding 
tussen de Waalkade en de Steenstraat, tegenover de Onze Lieve 
Vrouwentrappen. Hier stonden prostituees hun klanten op te 
wachten om het bordeel in te lokken.  
 

 
U staat nu op de Vleeshouwerstraat. Loop verder richting de Grotestraat. Sla op de Grotestraat 
linksaf en loop omhoog, tot u bij huisnummer 33 aankomt.  
 
Henriette Presburg  
Grotestraat 33 
  
U bevindt zich nu voor het ouderlijk huis van Henriette 
Presburg, moeder van Karl Marx. Eind jaren tachtig is hier een 
gedenksteen geplaatst, een initiatief dat bedacht werd toen Karl 
Marx in 1983, honderd jaar na zijn overlijden, internationaal 
herdacht werd. Henriette Presburg werd in Nijmegen geboren 
en trouwde in 1814 met Heinrich Marx. Na hun huwelijk 
verhuisden zij naar het Duitse Trier, waar in 1818 Karl werd 
geboren. Karl Marx’s meest bekende werk uit 1867, Das 
Kapital, werd de basis voor het latere communisme in de 
voormalig Sovjet-Unie en China.  
 
Loop verder door de Grotestraat. In deze straat woonde in de negentiende eeuw dichteres Anna 
Ampt.  
 
Anna Ampt 
Grotestraat 

Anna Adriana Everdina Henrietta Ampt was een Nijmeegse dichteres. Geboren, getogen en gestorven 
in deze stad. Zij trouwde in 1854 met steenfabrikant Jan Willem Steens Zijnen en kregen samen twaalf 
kinderen. Ze woonde lange tijd in Nijmegen in de Molenstraat, de Grotestraat en de Scheidemakershof. 
Anna Ampt mengde zich in twee grote maatschappelijke discussies tijdens haar leven: die van de 
emancipatie van de vrouw en de emancipatie van slaven. Ampt was niet uitgesproken tegen slavernij, 
maar pleitte wel voor een goede behandeling van de slaven. Op 5 maart 1885 overleed Anna Ampt te 
Nijmegen.  
 
Sla boven aangekomen op de Burchtstraat linksaf. Houd rechts aan, tot u bij het Stadhuis 
aankomt.  
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Ien Dales 
Burchtstraat 
 
De eerste vrouwelijke burgemeester van Nijmegen was Ien 
Dales. In mei 1987 werd Dales geïnstalleerd als eerste 
socialistische en vrouwelijke burgemeester van Nijmegen. 
Dales kreeg als snel de bijnaam ‘Ma Flodder’ van de 
Nijmeegse inwoners, vanwege haar simpele verschijning en 
humor. Ze kwam de Nijmegenaren tegemoet door de 
wijken in te trekken om de problemen van de stad te leren 
kennen, maar kreeg ook veel weerstand en kritiek, omdat ze 
veelal geen aandacht had voor argumenten van 
tegenstanders. Na nog geen 1000 dagen van 
burgemeesterschap keerde zij in 1989 terug naar de 
landelijke politiek als minister. 
 
Loop verder door de Burchtstraat, en sla de eerste straat rechtsaf. U loopt nu op de 
Marikenstraat. Loop bovenlangs aan de rechterzijde tot u halverwege de straat een schommel 
ziet staan aan uw rechterhand.  
 
Monument De Schommel  
Marikenstraat 

 
Op 22 februari 1944 werd Nijmegen opgeschrikt door een 
bombardement van Amerikaanse zijde, dat de stad in zijn 
hart trof. Bij dit ‘vergissingsbombardement’, zoals later zou 
blijken, kwamen bijna 800 mensen om.  
Dit monument van een schommel is geplaatst ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement, in 
het speciaal de slachtoffers die zijn gevallen op de 
kleuterschool van de sociëteit Jezus Maria Jozef die 
toentertijd op deze plek stond. De school werd verwoest, 24 
kinderen en 8 zusters werden gedood. 
 
 

 
Loop verder door de Marikenstraat, en ga via een bruggetje aan de linkerzijde lopen. Loop door 
richting de Mariënburg en sta even stil bij de kapel.  
 

 
De Mariënburgkapel  
Mariënburg 26 
 
De Mariënburgkapel op de Mariënburg is een overblijfsel van het 
voormalig klooster Mariënburg. De exacte stichtingsdatum van 
het klooster is onbekend, maar vermoedelijk begin vijftiende 
eeuw. In 1592 werd het klooster gesloten en overgedragen aan de 
stad Nijmegen. Hierna heeft het gebouw verschillende functies 
gehad, zoals kazerne, militair hospitaal en schildersatelier. De 
kapel werd gerestaureerd, en heeft hierna nog als 
Gemeentemuseum gediend. Tijdens de oorlog, toen vele 
gebouwen en kerken in Nijmegen zwaar gebombardeerd waren, 
heeft de kapel tijdelijk als noodkerk gediend. Tegenwoordig 
huisvest het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en het VVV-
Ipunt in de Mariënburgkapel.  

Monument De Schommel. Henk Visch, 2000 
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Neem de trappen naar beneden, en loop rechtsaf naar beneden. Houd links aan, en loop over het 
Koningsplein richting de Ziekerstraat. Ga hier rechts, en sla direct linksaf, u loopt nu in de 
Molenstraat. Direct aan uw linkerhand staat de Petrus Canisiuskerk.  
 
De Zwarte Madonna 
Molenstraat 37 
 
In deze kerk staat het beeldje van Onze Lieve Maria, ook wel ‘Zwarte Madonna’ genoemd. Het 
beeldje stond jaarlijks centraal tijdens de Maria-omgang in Nijmegen, waarbij alle nonnen van alle 
kloosters uit Nijmegen deelnamen aan een processie door de stad. Deze omdracht werd gehouden van 
1273 tot 1994, met een onderbreking tussen 1591 en 1926. Het beeldje is in 1592 van de brandstapel 
gered tijdens de Beeldenstorm. In 1836 werd het ter verering opgesteld in de kerk en in 1931 gekroond 
tijdens het Nationale Mariacongres in Nijmegen. Sindsdien verblijft de Zwarte Madonna in de 
Mariakapel van de kerk. Zij is te bewonderen in de kleine kapel aan de linkerzijde van de kerk. 
 
Loop een stukje terug en ga rechtdoor de Broerstraat in. Loop deze helemaal uit. U staat dan 
uiteindelijk op de Blauw Steen, die ligt op het kruispunt van de Broerstraat, de Grotestraat en 
de Burchtstraat. 
 
De Blauwe Steen  
Grote Markt  
 
Rechtspraak werd in de vroege Middeleeuwen veelal gedaan 
bij grote stenen in de stad. Een  voorbeeld hiervan in Nijmegen 
is de Blauwe Steen. In de tweede helft van de zeventiende en 
in de achttiende eeuw stond op de Grote Markt een ‘Draaikooi’. 
Hierin moesten misdadige vrouwen hun straf ondergaan. In de 
kooi werden ze hard rondgedraaid, daarna werden ze 
verbannen uit de stad. Een andere straf voor vrouwen, 
bijvoorbeeld na het plegen van overspel of het niet betalen van 
boetes, was het dragen van een schandsteen. Door de beul 
werden zij met een stenen schandpaal door de stad geleid. 
 
U eindigt de wandeling weer op de Grote Markt, waar u bent begonnen.  
 
 


