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Nijmegen en de Nijmeegse Lyceumclub   
  

                                               
 
Nijmegen, de oudste stad van Nederland uit de tijd van de Romeinen, ligt aan de Waal, een van de 
drukst bevaren rivieren van West-Europa. De stad heeft ongeveer 178.500 inwoners en is bij velen 
bekend om het groene karakter (stuwwallen en polderlandschap) en de fraaie ligging. De rivier heeft 
drie bruggen en er is aan beide kanten een fantastisch gebied ontstaan, waar het water zijn loop kan 
hebben. Aan beide oevers wordt gewoond en gerecreëerd. De stad ligt niet ver van de oostgrens van 
Nederland en het Duitse Reichswald op de rand van een stuwwal. Het hierdoor ontstane 
hoogteverschil draagt bij tot de charme van de stad.  

Tijdens een vergissingsbombardement in WO II werd een groot gedeelte van de historische 
binnenstad verwoest, maar gelukkig zijn een aantal markante gebouwen bewaard gebleven. De 
aanwezigheid van o.a. de Sint Stevenskerk, het Waaggebouw, het stadhuis, de Belvédère en de 
stadsparken met oude stadsmuren zorgen voor de speciale sfeer waar Nijmegen trots op is.  

In 1923 werd in Nijmegen de Katholieke Universiteit opgericht, de huidige Radboud Universiteit. De 
RU Nijmegen geniet naam en faam. Ook op IT-gebied is Nijmegen bekend: door de aanwezigheid van 
de Nijmeegse School of Management, gekoppeld aan de universiteit en de Novio Tech Campus wordt 
de stad wel de Sillicon Valley van Europa genoemd.  
 

De Nijmeegse Lyceum Club 

De Nijmeegse Lyceum Club maakt samen met de Lyceum Clubs Amsterdam en Groningen deel uit 
van de Federatie van Nederlandse Lyceumclubs. De club werd opgericht op 24 februari 1925 door 
Mw. André de la Porte. Het doel, naar  voorbeeld van de IALC, (international Association of Lyceum 
Clubs) is het samenbrengen van vrouwen die geïnteresseerd zijn in kunst, cultuur, wetenschap en 
sociaal welzijn en die, door hun persoonlijke input en ervaring bereid zijn een positieve bijdrage te 
leveren aan wederzijds welzijn en vriendschap. Op dit moment, -2020- telt de club 70 leden.  

De Nijmeegse Lyceum Club onderhoudt een vriendschappelijk contact met de Lyceum Club Frankfurt, 
die in 1996 werd opgericht.Tot nu toe hebben vier onderlinge uitwisselingen plaatsgevonden. In april 
2017 ontving de Nijmeegse Lyceumclub leden uit Frankfurt voor een 3-daags bezoek. Het bestuur 
van de Nijmeegse Club neemt twee keer per jaar deel aan de Federatievergaderingen en organiseert 
1 x per 3 jaar de landelijke contactdag van Nederlandse Lyceumclubs. Alle leden worden eens in de 3 
jaar in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het grote Internationale Congres, ergens ter 
wereld, op noordelijk- of zuidelijk halfrond. De organiserende Lyceumclub aldaar bedenkt een thema 
en organiseert tevens de voor- en nadagen van dit congres. 
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Eén keer per maand organiseert onze Club een koffieochtend waarop ook belangstellenden kunnen 
komen kennismaken. Aan het eind van zo’n ochtend kan een clublid plaats nemen in de 
“speakerscorner” om 5-minuten een praatje te houden over een onderwerp naar keuze. Er zijn 
commissies die lezingen organiseren voor de leden over b.v. beeldende kunst, muziek en literatuur. 
Daarnaast organiseren zij excursies en bezoeken aan musea. Leden kunnen deelnemen aan diverse  
activiteiten zoals aan een bioscoopbezoek, aan de bridgeclub, de Franse club, de kook- en eetclub, de 
leesclub, de schrijfclub, de wandelclub, aan de teken- en schilderclub. Elke twee maanden verschijnt 
er een mededelingenblad. De hoogtepunten van het jaar zijn de kerstlunch of het -diner met 
muzikale omlijsting en de nieuwjaarsbijeenkomst. In juni vindt de jaarlijkse uitstap plaats naar een 
interessante  locatie. Bij speciale gelegenheden, zoals lustra en jubilea wordt de  geschiedenis van de 
Nijmeegse Club weer eens aangehaald.Tijdens de oorlogsjaren daalde het ledenaantal drastisch. 
Maar gelukkig zijn de tijden veranderd en is de Lyceum Club Nijmegen in 2020 weer springlevend. In 
februari 2020 werd het 95 jarig bestaan groots gevierd. Tijdens deze feestelijke gelegenheid keken 
we naar de voorstelling van “De vier vrouwen van Willem van Oranje” door de Amsterdamse 
theatergroep Spangas. 

Vanaf het begin  van de Corona pandemie in maart 2020 staan de activiteiten op een laag pitje maar 
houden bestuur en leden contact met elkaar via whats app, telefoon en videoverbindingen. 

Foto: Een vergrote beeltenis van een masker van een Romeinse soldaat, over de Waal verscheept en 
in 2019 aan de oever geplaatst. Gemaakt door kunstenaar Andreas Hetfeld. 

December 2020 ,  Eugenie Olde Riekerink-Weijermans, Voorzitter Lyceum Club Nijmegen 
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