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Na bezoek van de Siberisch beer aan het begin van de maand, is de lente nu echt aan het doorbreken. Daarom een groene 

aflevering van de Stenen Bank. Logisch ook: Nijmegen is dit jaar de Groene hoofdstad van Europa. Dat het misschien ook 

té groen kan, blijkt uit de kritiek op het schijnbare gebrek aan onderhoud van het voedselbos. Ab Verheul legt uit hoe het 

precies zit. Na drie dagen ploeteren in de redactietuin, sprak ons vooral de term ‘terughoudend beheer’ erg aan. Naast veel 

markante Heesenaren van nu en toen aan het woord, ook de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de VDH. 

Altijd goed om weer even op een rijtje te krijgen wat er allemaal door enthousiaste Heesenaren voor elkaar wordt gebokst. 

En misschien brengt het u op ideeën. De eet- en vloeibare versnaperingen na afloop zijn in ieder geval niet te versmaden.

Nijmegen in 2018 dé groene hoofdstad  
van Europa!
Elma Vriezekolk en Ab Verheul

Nijmegen is in 2018 dé groene hoofdstad van Europa, een titel om trots op te zijn. We gaan 
dit zeker terug zien in allerlei activiteiten en initiatieven in de binnenstad, maar ook in onze 
eigen wijk. De Stichting Green Capital Challenges maakt zich hard om iedereen van tips te 
voorzien om zelf duurzame stappen te kunnen zetten. Kijk eens op de website,  
www.greencapitalchallenges.nl, en doe mee! Elke maand is er een nieuw thema; voor 
maart was het biodiversiteit, in april is het mobiliteit.

We kunnen niet meer om klimaatverandering heen. En we 

weten onderhand dat het gebruik van landbouwgif, kunst-

mest en ontbossing een groot verlies van de biodiversiteit 

veroorzaken. Die diversiteit aan 

planten, bomen, dieren 

en ecosystemen vormt 

juist de basis  

van het leven. Wat kun je zelf nou bij-

dragen aan een ecologisch rijke en 

gezonde stad?

Q Algemene Ledenvergadering > woensdag 18 april vanaf 20:00u in de Petruskerk  > Zie p.3

Q Bachcantates > zondagen 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni vanaf 19:30u in de Petruskerk

Q Midzomermuziekfestival > zaterdagavond 23 juni in de Petruskerk > Zie p.27

ZomeragendaLenteagenda Foto: Ton
 van

 Seters
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De bloemetjes en de bijtjes
De gemeente zet groot in op het vergroenen van de stad en 

ondersteunt ook de inwoners daarbij. Zo pakte Nijmegen 

op 14 maart groots uit op de Nationale Boomfeestdag. Er 

werden maar liefst 5.000 tegels gelicht bij 32 basisscholen 

om daar bomen en struiken te planten.

Vanuit de Green Capital Challenges zijn verschillende 

initiatieven ontstaan om de biodiversiteit in de stad te 

vergroten: er komen tientallen grote insectenhotels in 

Nijmegen te staan bij bedrijven en organisaties. En samen 

met bewoners zorgen we voor extra nestkasten voor de 

gierzwaluwen. Ook wordt gewerkt aan bewustwording 

en bestrijding van de invasieve exoten. Dit zijn planten en 

organismen die van nature niet in Nederland voorkomen 

en die schade toebrengen aan inheemse soorten.

De muizen en de roofvogels
Als het om duurzame vergroening gaat, blijft Hees natuur-

lijk niet achter. Zo hebben wijkbewoners in 2017 het 

voedselbos Novio ingeplant met meer dan 3.000 planten, 

struiken en bomen. Het voedselbos wordt terughoudend 

beheerd: naast de jonge aangeplant ontwikkelt zich een 

rijke natuurlijke vegetatie. Het “onkruid” voorkomt uit-

droging van de bodem en beschut de nieuwe plantjes. De 

diverse vegetatie produceert zaad en trekt insecten aan. 

Dit is aantrekkelijk voor vogels en klein gedierte, zoals 

muizen, die op hun beurt weer op het menu van roofvogels 

staan.

Voor 2018 voorziet de werkgroep Voedselbos de plaat-

sing van enkele insectenhotels. De Werkgroep Groen 

Hees schrijft intussen samen met IVN, de Vereniging voor 

Milieu- en Natuureducatie, een plan voor de ontwikke-

ling van een rijke, diverse natuur in het parkgebied tus-

sen de Bredestraat en de Industrieweg. De gemeente wil 

enthousiast meewerken aan de uitvoering, die vanaf het 

najaar wordt verwacht. Om nog één voorbeeld van Hees’ 

bijdrage aan een biodiverse duurzame stad te noemen: op 

zorgboerderij In het Westen aan de Bredestraat wordt op 

biologische grondslag getuinierd.

Groene verrassing en kaarten Freek Vonk
Tijdens het Duurzaamheidscafé van 27 maart vertellen 

de aanjagers nog veel meer over het nut van een groene 

stad, hoe jij je bijdrage hieraan kunt leveren en waarom 

de bloemen, bijen, vlinders en vogels zo belangrijk zijn. 

Iedereen krijgt na afloop een groene verrassing mee 

naar huis en bovendien verloten we twee kaarten voor 

het optreden van Nederlands bekendste bioloog Freek 

Vonk op 3 juni in de Schouwburg. Gratis kaartjes voor het 

Duurzaamheidscafé zijn te reserveren via de site van LUX.

Speel mee voor duurzame prijzen
Je kunt het hele jaar meespelen met vijf rondes van De 

Groene Prijsvraag. Dat is een prijsvraag waarmee je mooie, 

veelal duurzame prijzen kunt winnen, zoals een elektri-

sche scooter, een fraaie afvalscheidingsbak en nog veel 

meer. Ga naar www.degroeneprijsvraag.nl en speel mee. 

De tweede ronde is gestart op 1 maart.

Foto: Ton
 van

 Seters
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Uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering van de VDH
Woensdag 18 april 2018 in de Petruskerk van 20:00 tot ca. 21:00u. 

Kerk open vanaf 19:30u. 

Zoals elk jaar legt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) tijdens de Algemene 
Ledenvergadering aan de leden verantwoording af over het afgelopen jaar. Tijdens het inhoudelijke 
jaarverslaggedeelte (zie agenda) lichten we onze bestuurlijke keuzes toe en doen we verslag van de 
activiteiten van de werkgroepen.

Agenda
1 Opening.

2 Mededelingen.

3 Goedkeuring Verslag Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017.

4 Jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2017. Het jaarverslag zal uiterlijk een week voor de vergadering 

worden gepubliceerd op de website en de Facebookpagina van de VDH.

5 Jaarverslag van de penningmeester.

6 Verslag kascommissie.

7 Benoeming nieuwe kascommissie 2018.

8 Samenstelling bestuur. Volgens de statuten worden bestuursleden van de VDH voor drie jaar gekozen. 

Daarna treden ze af en zijn ze eventueel herkiesbaar. Dit jaar treden Jef van Kuyk, Ton Ellenbroek en Tony 

Schouten af. Ton en Tony hebben zich herkiesbaar gesteld. Jef van Kuyk zal na drie jaar het bestuur verlaten. 

Jeannette van Mierlo heeft zich als nieuw lid kandidaat gesteld voor het bestuur. Het bestuur stelt voor om 

Ton Ellenbroek, Tony Schouten en Jeannette van Mierlo te (her)benoemen tot bestuursleden van de VDH. 

9 Toelichting beleid en plannen 2018.

10 Concept begroting 2018.

11 Rondvraag.

De stukken bij agendapunten 3, 5 en 10 liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

Aansluitend is er gelegenheid om nog even na te praten, met eet- en vloeibare versnaperingen. 

Marjon Otten, voorzitter VDH

Herontwikkeling oude kolencentrale | Een korte update

ENGIE (voorheen Electrabel) herontwikkelt het terrein van de oude kolencentrale. Het bestaande zonnepark van 4.000 

zonnepanelen wordt in het tweede kwartaal van 2018 uitgebreid met nog eens 4.440 panelen. Ook is het plan om eind 

2019 twee windmolens te plaatsen Bij alle afwegingen die ENGIE maakt voor de nieuwe plannen raadpleegt het energie-

bedrijf een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de aangrenzende wijken en dorp Weurt.

Paul Buijs is vanuit de Werkgroep Leefomgeving van VDH actief in deze klankbordgroep. Paul: “Je merkt dat ENGIE nog 

moet leren om de klankbordgroep tijdig bij belangrijke beslissingen te betrekken. ENGIE krijgt dat ook duidelijk te horen 

vanuit deze groep. Inmiddels is er meer vertrouwen over en weer. De inspraak op de plannen lijkt zo ook zin te hebben.”

Geïnteresseerden kunnen zich via www.centralegelderland.nl ook inschrijven voor speciale nieuwsbrieven. Op die 

website is binnenkort ook de eerste informatie te vinden over de participatiemogelijkheden in windenergie. Paul Buijs: 

“ENGIE is bezig om daarvoor een voorstel uit te werken. De klankbordgroep zal dit voorstel daarna gaan bespreken en 

waar nodig proberen bij te sturen.”
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Vrienden op de fiets
Wilma van Seters

Op een ochtend wordt ik vriendelijk binnengelaten bij Thea en Ton Ellenbroek. Beiden zijn veel 

bezig met wandelen en fietsen want dat is genieten en het is gezond. Zij maakten in 2014 een voet-

tocht van huis uit naar Santiago de Compostella in Spanje. In Nederland maakten ze gebruik van 

overnachtingsadressen van de organisatie Vrienden op de fiets (VOF). Ze ontdekten echter dat 

het in het buitenland al gauw moeilijk werd om een slaapplaats voor één nacht te vinden als van de 

pelgrimsroute werd afgeweken. Tijdens die tocht ontstond het idee om zelf ook VOF-gastadres te 

worden. Het eigen huis is er groot genoeg voor.

VOF is een non-profitorganisatie die meerdaagse fiets- en 

wandeltochten wil bevorderen. De stichting biedt daarom 

een netwerk van overnachtingsadressen, bedoeld voor 

iedereen die op eigen spierkracht rondtrekt. De slaap-

plekken zijn bij mensen thuis, waar kleinschaligheid en 

persoonlijk contact centraal staan. Sportiviteit en duur-

zaamheid staan hoog in het vaandel. Thea en Ton ervoeren 

dat het slapen bij particulieren gezelliger, gastvrijer en ook 

goedkoper was dan in een hotel of een Bed and Breakfast.

Wanneer zijn jullie hiermee begonnen?

Thea: “In 2014, toen we terug waren uit Santiago de 

Compostella. Onze kinderen waren allemaal de deur al 

uit en toen hebben we een slaapkamer hiervoor in orde 

gemaakt.”

Zijn veel mensen bij deze organisatie aangesloten?

Ton: “Er zijn zo’n 80.000 mensen aangesloten bij de vereni-

ging en er zijn ongeveer 5.000 gastadressen verspreid over 

alle provincies. Met name voor Gelderland spant Nijmegen 

met 57 gastadressen de kroon.”

Waardoor hebben jullie die organisatie als prettig ervaren?

Ton: “Je wordt veel persoonlijker benaderd dan bijvoor-

beeld in een hotel. De mensen zijn veel gemoedelijker, 

gastvrijer en zelf ook vaak fietser of wandelaar.”

Komen er alleen Nederlanders?

Thea: “Over het algemeen Nederlanders ja, maar we heb-

ben ook wel eens iemand uit Amerika gehad en uit België.”

Foto's: Ton van Seters
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Geven jullie hun ook wel eens tips om Nijmegen te 

verkennen?

Thea: “We proberen eerst uit te vinden wat de eigen idee-

en zijn van de gasten, want we willen ons niet opdringen. 

Wel geven we adressen door waar ze ’s avonds kunnen 

eten.” Ton vult aan: “Bij ons krijgen ze een douche, over-

nachting en ontbijt. Voor het avondeten moeten de gasten 

zelf zorgen. En meestal komen de mensen voor één nacht 

en trekken ze dan weer verder.”

Krijgen jullie alleen gasten in het voorjaar en de zomer en 

moeten jullie dan ook rekening houden met jullie eigen 

vakantieplannen?

Thea: “Meestal alleen in de zomer en wij staan op de web-

site vermeld, dus als wij weg gaan blokkeren we die peri-

ode. Dat kunnen de mensen dus zien.”

Betalen de mensen net zoveel als bijvoorbeeld in een B&B?

Ton: “Neen, want het is zoals gezegd een non-profitorgani-

satie en dus meestal goedkoper dan een B&B.

Op mijn vraag hoe dat dan met een elektrische fiets zit, 

schoten zij beiden in de lach. “Tja, we nemen aan dat die 

specifieke voorwaarde van ‘op eigen spierkracht’ wellicht 

in de toekomst een beetje aangepast zal moeten worden.” 

Mensen die nadere informatie willen, kunnen de  

website www.vriendenopdefiets.nl raadplegen.

Plan Groene buffer 
Energieweg en 
Neerbosscheweg 

Inloopavond van 1 maart

Tony Schouten en Ton van Seeters

Rond de 100 bewoners van de wijken 

grenzend aan de Energieweg en de 

Neerbosscheweg trotseerden op  

1 maart de snijdende kou. Het was 

dus druk in het Helicongebouw aan 

de Energieweg waar de gemeente, 

in vervolg op de bewonersavond van 

13 juli jongstleden, een inloopavond 

organiseerde. Onderwerp: het groene 

plan voor de aanpak van de overlast 

die het toenemende verkeer op de 

wegen rond Hees veroorzaakt. De 

voorstellen, ontwikkeld in samen-

spraak met vertegenwoordigers van 

de omwonenden, werden op borden 

en tafels gepresenteerd en toegelicht. 

Het plan wordt nu uitgewerkt tot een 

voorstel aan het college van B&W. 

Daarmee lijkt de uitvoering van de 

raadsmotie “Nijmegen West krijgt 

een groene buffer” uit 2012 weer een 

stap dichterbij. 

Meer informatie over de plannen ─ 

waaronder een aantal situatietekeningen 

en de inloopavond is te vinden op website: 

www.nijmegen.nl/mijnwijkplan. Het 

project “Groene buffer” is daar te vinden 

onder het kopje “Uitwerking en planning”.
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Kribjesroute Hees zeer geslaagd
Het was volop genieten tijdens kerst in Hees. Honderden mensen gingen lekker op pad om alle 

kerststallen in de wijk te bekijken. 36 buurtbewoners bouwden in de voortuin of achter het raam 

een kerststal. Klein, groots, traditioneel, modern en creatief. Alle kribjes waren dan ook meer dan de 

moeite waard om van dichtbij te bekijken. Jong en oud maakten tijdens de kribjesroute bovendien 

kans op superleuke prijzen. De kleurplatenwedstrijd is gewonnen door Kasper en Elin. Zij maakten 

aan de Dennenstraat een eigen kijkdoos-kerststal. Heel mooi!

En wat was het toch leuk en spannend om zoveel mogelijk 

letters bij de kribjes te zoeken en het woordraadsel op te 

lossen. De oplossing van de letterspeurtocht 2017-2018 

was: In Hees maakt kribbig je vrolijk. Pascal Wouters is de 

gelukkige winnaar van de letterspeurtocht. Gefeliciteerd! 

Alle prijswinnaars gaan aankomend jaar met het hele 

gezin naar de film in LUX.

Sfeervol
Op vrijdagavond 22 december reed de zonnetrein langs 

alle kribjes. Het was een sfeervolle avond bij kunsthuis De 

Nieuwe Blik. Het haardvuur knetterde, er werd prachtig 

gezongen en saxofoon gespeeld, de chocomel en glühwein 

smaakte heerlijk en er werden veel kaarsjes aangestoken. 

Burgemeester Bruls liet de ster op de oude kerststal van de 

Sancta Maria-kapel stralen en opende zo de kribjesroute. 

Feestelijk én hartverwarmend.

Nieuwe traditie
De kribjesroute in Hees werd dit jaar voor het eerst geor-

ganiseerd. Initiatiefnemer Irene van Dongen: “Met al die 

enthousiaste reacties lijkt een nieuwe traditie in Hees 

geboren. 2017 was een prachtige start en de kribjesroute 

2018 gaat er gewoon komen. Met natuurlijk nog meer 

kerststallen. Dat zou leuk zijn.”

Op www.kribjesroute.nl kun je de Kribjesroute nog eens 

(virtueel) wandelen en alle foto’s bekijken.

Opening kribjesroute met burgermeester Hubert Bruls. 

Rechts Irene van Dongen | Foto: Dick van Eck
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Uitreiking van de prijzen op de nieuwjaarsborrel: Kasper en Elin ontvangen van 

Marjon Otten de prijs. Pascal Wouters wacht samen met zijn zonen Johannes 

(links) en Adriaan op zijn prijs. | Foto: Ton van Seters

Foto's: D
ick van

 Eck, Ton
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Hees “in dichtmaat beschreven” (1733)

Hans Kasper Arkstée wandelt westwaarts
Peter Altena

Het boek moet Nijmegenaren deugd gedaan hebben, 

omdat het de relatie tussen het land van de vrijheids

lievende Bataven en de stad Nijmegen, een relatie die 

in Leiden en omstreken bestreden was, in volle glorie 

herstelde. Arkstée droeg het boek op aan de burgemees

ters, schepenen en raden van “de oude hoofdstad der 

Batavieren”. Van de ouderdom van de stad maakte Arkstée 

veel werk. Het is de geschiedenis (en dus vooral de oud

heid) van de stad die in het eerste deel van het boek cen

traal staat; in het tweede deel gaat het om de omgeving 

van de stad en in het derde deel om de bijzondere gebou

wen in de stad. Deze beschrijving van “de oude hoofdstad” 

vertoont alle kenmerken van de traditionele stadslof. 

Arkstée of zijn uitgever Mortier verrijkte het boek met tal 

van gravures, van de hand van Jan Ruyter.

Vitzucht
De stadsbeschrijving, die in de eerste uitgave meer dan 

300 pagina’s besloeg, bestaat uit strofen van tien regels. 

In de “Voorreden” schrijft Arkstée met een bescheiden

heid die zo traditioneel is dat die met korrels zout geno

men werd, dat zijn “rymwerk geheel gebrekkelyk was.” 

De talrijke historische aantekeningen zouden op hun 

beurt de vitzucht van de liefhebbers van “Vaderlandsche 

Oudheden” opwekken. In latere tijden zijn deze beschei

denheidstopen letterlijk genomen, de retorische zelf

kritiek van Arkstée is door sommigen voor een passend 

oordeel over de eigen gebreken gehouden. Arkstée schreef 

geen meeslepende poëzie, het rijm is hier en daar voor

spelbaar. Arkstée wilde ook helemaal geen grootse of 

onvoorspelbare dichtregels schrijven, maar regels die rus

tig voortwandelden en gelegenheid gaven om in noten stil 

te staan bij de historische omstandigheden.

Arcadia
In het tweede boek – het gaat hier om het tweede deel van 

het boek, niet om een aparte band – verlaat de dichter de 

stad door de Hessenpoort (later: Hezelpoort), zoals velen 

dat deden:

 Men ziet uit deeze poort gestaag

 Hoe zig de Burgers hier vertreden

 Langs dichte Bosschen, Hegg’ en Haag,

 Vermoeid van hunne bezigheden.

Traditioneel is hier de tegenstelling stad-platteland: in de 

stad wordt gewerkt, op het platteland wordt ontspanning 

gezocht. Dat het hier om het perspectief van de stedeling 

gaat, zal niemand verbazen.

 Hees en Neerbosch doen in ’t verschiet

 Zich lustig op, in wier prieelen

 Men vaak ’s Stads Burgers vrolyk ziet,

 In aangenaam te zamen kweelen.

Hees en Neerbosch bieden de uitgeputte Nijmegenaar vro-

lijkheid, maar ook een bijzondere doelgroep is in beeld:

 Hier ziet men in den zomertydt,

 Hoe zich de jeugd op ’t land verblydt.

De omgeving van de stad krijgt hier het karakter van een 

arcadia, een landelijk jeugdhonk.

Gévels van arduin
Arkstée wijdt vervolgens een strofe aan de naam Hees, die 

zou dateren van heidense tijden toen de ‘Afgod Hees’ werd 

aanbeden, maar een beslissend woord wil hij hierover niet 

spreken,

 Wyl ik my slechts alleen en stil

 Aan dezen oordt vertreden wil.

Eén van de merkwaardigste boeken over de stad Nijmegen schreef Hans Kasper Arkstée. 
Arkstée, aan wie nog een klein straatje in de binnenstad herinnert, was vermoedelijk van 
Duitse komaf en hij moet zo omstreeks 1700 zijn geboren, in ieder geval niet in Nijmegen. 
Hij zag Nijmegen als zijn “voedsterstad”, de stad die hem tot zijn negentiende huisvestte. In 
Amsterdam, waar hij zich als uitgever vestigde, herinnerde hij zich de aloude stad van zijn 
jeugd. Hij schreef er zijn Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren, in dichtmaat beschre-
ven. Het kwam in 1733 in Amsterdam uit en kende enkele herdrukken, tot in 1972 toe.
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In de derde aan Hees gewijde strofe contrasteert hij de 

lieflijkheid van de “grazige Akkers, mild en vet” met het 

onheil van de oorlog, dat in voorbije eeuwen vele malen 

– in een uitgebreide noot vallen de jaartallen 1388, 1494, 

1672 en 1702 - op Hees neerdaalde:

Column | 
Henk Termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen sioneerd 
en actief als historicus. Hij woont in Hees, 
is gehuwd en vader van drie inmiddels 
volwassen kinderen. Hij publiceerde eer-
der boeken en artikelen over de geschie-
denis van Nijmegen, Hees en het Zuiden 
van Nederland met enige nadruk op de 
recente geschiedenis en de  periode rond 
de Tweede Wereldoorlog.

Geen bakhuis, 

maar een groene oase

Ja, “Bakhuis”, dát had de titel moeten zijn 

van mijn vorige column en natuurlijk niet 

“Digitaal Hees”, want dat was de titel en het 

onderwerp uit het Stenen Bank-nummer daar 

weer voor. Zo, dat is dan weer rechtgezet. 

Maar het merkwaardige en heuglijke feit 

doet zich nu voor dat ondanks het ontbreken 

van de juiste titel van de column, de daarin 

bestreden bak rond het betreffende huis 

inmiddels gesloopt en verdwenen is. Wat een 

macht kan een columnist van de Stenen Bank 

uitoefenen! Of zou het de Heese lente zijn, 

die ons allen doet beseffen dat wonen in het 

groen toch echt een voorrecht is, waarop we 

dus ook zuinig moeten zijn. Ik kreeg althans 

van diverse lezers instemmende reacties op 

mijn klacht over het bakhuis. Daarbij waren 

zelfs ministeriële, wettelijke richtlijnen voor 

huiselijke omheiningen, die ons aller woonge-

not moeten garanderen. Voorwaar een mooi 

begin van 2018. Laten we hopen dat de aan-

houdende inspanningen van onze vereniging 

om ook de wijk Hees van een gedegen groene 

buffer te voorzien, even succesvol zullen zijn: 

een groene buffer tussen onze oase en de toe-

nemende stadsdrukte.

 Dog nu leeft hier, naar zynen lust,

 De Landman in een volle rust.

Er is nog een vierde strofe, waarin de zang van de lokaal 

optredende nachtegalen wordt geprezen en de bijzon-

dere schoonheid van “huizen en priëelen”, “gebouwd met 

gévels van Arduin.” Na vier strofen wordt de weg vervolgd 

en vragen de vestingwerken om bewondering.

Historisch fundament
Deze dichtregels over Hees en Neerbosch zijn van uitge-

breide voetnoten (in proza) voorzien, waardoor aan de 

bespiegelingen een historisch fundament wordt gegeven. 

In die noten worden overigens ook nogal wat dichters het 

woord gelaten, wat erop wijst dat ook dichtwerk als seri-

eus te nemen historische bron werd gezien. In de herdruk 

uit 1788 zijn allerlei aanvullingen te vinden, ook gedichten 

van dichters uit de tweede helft van de eeuw. Arkstée 

had met die uitgave van 1788 geen bemoeienis meer. Hij 

overleed in 1776 in Amsterdam, in een huis aan de Oude 

Turfmarkt. De Amsterdamse Universiteitsbibliotheek 

heeft aan de Oude Turfmarkt de afdeling Bijzondere 

Collecties, waar ik het boek van Arkstée voor het eerst las 

en dus ook de regels over Hees.

Bronnen
–  Els Peters, ‘Hans Kasper Arkstee’,  

in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p. 22-23.

– Joan ten Hove & Riny Jans, Van Brugman tot Ter Balkt.  

Zeven eeuwen dichters met Nijmegen als halteplaats,  

Nijmegen 2016, p. 62-65.
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Herman Wanders – koster van de Antonius Abt

Een eenvoudige maar  verantwoordelijke taak

Herman Wanders is één van de kosters voor de Antonius 

Abt aan de Dennenstraat. Samen met drie anderen zorgt 

hij ervoor dat alles klaar staat voor de mis, van de kleding 

van de pastoor tot de hosties. Ook letten de kosters erop 

dat alle kaarsen aan zijn en na afloop ook weer gedoofd 

worden. En er moeten ook genoeg spullen op voorraad 

zijn, voor het geval er onverwacht een uitvaart verzorgd 

moet worden.

Daniëlsweg
Toen Herman en zijn gezin in 1985 naar Nijmegen ver-

huisden, gingen zij aanvankelijk naar de kerk van O.L.V. 

ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg in Heseveld. Daar 

werd hij al snel benaderd door de pastoor, die aangaf dat 

er vrijwilligers nodig waren. Zo nam Herman de taak van 

koster op zich: “Ik ging toch al wekelijks naar de kerk, dan 

maakt het weinig uit als je er iets eerder moet zijn.”

Roos Biemans

Het is zondagochtend, de kerkklokken hebben geluid, de kaarsen 
in de kerk zijn aan, alle kleding en voorwerpen liggen klaar voor 

de pastoor om de mis te beginnen. Waar de meeste kerkgan-
gers hun zondagochtend rustig beginnen, is de koster dan al 
druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat alles goed gere-

geld is voor de kerkdienst.
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Herman Wanders – koster van de Antonius Abt

Een eenvoudige maar  verantwoordelijke taak

Technologie
De taken van een koster zijn in Hermans tijd nauwelijks 

veranderd. De kaarsen, kleding en rituelen zijn immers 

al eeuwen ongeveer hetzelfde. Wel merkt hij ontwikke-

lingen in de techniek, vooral het geluidssysteem. De kerk 

heeft tegenwoordig een geavanceerd en modern geluids-

systeem, wat vooral bij uitvaarten en bruiloften tot haar 

recht kan komen. Zo kan muziek vanaf een USB-stick of 

geheugenkaart afgespeeld worden en kan het systeem 

zelfs vanaf een smartphone bediend worden. Herman 

vindt het erg leuk om dit te regelen, dus zorgt hij er vaak 

voor dat hij de koster is als mensen echt iets met dit sys-

teem willen doen.

Al snel werd hij ook ingezet voor uitvaarten omdat dit goed 

samenging met zijn onregelmatige diensten bij de brand-

weer. De pastoor had Hermans dienstrooster en kon zo uit-

vaarten plannen op de momenten dat Herman tijd had om 

de kerk voor te bereiden. Toen de kerk aan de Daniëlsweg in 

2001 de deuren sloot, verhuisde Herman als koster met de 

andere kerkgangers mee naar de Antonius Abt.

Brandveiligheid
Vanuit zijn achtergrond bij de brandweer kon Herman iets 

extra’s toevoegen aan het werk van andere kosters, door 

workshops over brandveiligheid te geven. Veel kosters zijn 

zich er nauwelijks van bewust, maar met alle kaarsen in 

de kerk is dat zeker geen overbodige luxe. Zo was er tijdje 

terug nog een brandje in de Mariakapel van de Antonius 

Abt doordat iemand een groepje waxinelichtjes te dicht bij 

het prikbord had geplaatst.

Samenwerking
Hoewel de katholieke parochies in Nijmegen wel geregeld 

samenwerken, geldt dit nauwelijks voor de kosters. Die zijn 

toch vooral gericht op de zaken in hun eigen kerk. Er wordt 

weinig samengewerkt tussen de verschillende kerken op 

dat gebied. Wel zijn sommige van Hermans medekosters 

ook nog koster in een andere kerk. Bij het opstellen van de 

roosters moet hij hier rekening mee houden. Maar mocht 

hij zelf een keer niet kunnen dan kan hij altijd terugvallen 

op een van de andere drie.

Dat Herman bij de tijd is, daarvan getuigt ook het 

parochie blad Oase, voor de kerken Antonius Abt en De 

Goede Herder. Het verschijnt niet alleen in druk maar ook 

digitaal. Herman is  redacteur namens de Antonius Abt. U 

vindt het blad  via parochiehees.nl/author/herman

Beweegredenen
Koster zijn is op zichzelf een eenvoudige taak. Het klaar-

zetten en bijhouden van de inventaris is elke week vrijwel 

hetzelfde. Het kost wel veel tijd in het weekend, plus 

soms tussendoor voor bruiloften en uitvaarten. Dus wat 

beweegt iemand om deze taak op zich te nemen?

Herman geeft aan dat er ook veel verantwoordelijkheid bij 

komt kijken. Zo is de koster ook verantwoordelijk voor het 

opbergen van de collecte. En een fijne bijkomstigheid is dat 

je meer aanspraak hebt in de kerk, omdat mensen weten 

wie je bent en naar de koster gaan als er iets geregeld moet 

worden. Waar hij vooral voldoening uit haalt is dat alles 

goed geregeld is, dat alle spullen mooi op hun plek staan, 

klaar voor gebruik. Maar, aldus Herman: “Ik ben ook wel 

een beetje een perfectionist.”

Zo vormen Herman en zijn medekosters de stille, logis-

tieke kracht waardoor de kerkdiensten vlekkeloos kunnen 

verlopen.

Links: Antonius Abt aan de Dennestraat

Rechts: Koster Wanders in actie

Foto's: Ton van Seters
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Aan de hoge opkomst af te 

meten, is de Heesenaar 

klaar voor een brui-

send en gezellig eet-

café in de buurt. Op 20 

februari kwamen veel 

geïnteresseerden bij 

elkaar in Sancta Maria 

om van gedachten 

te wisselen over een 

ontmoetingsplek.

In kleine groepjes werden de 

buurtbewoners uitgenodigd om 

gezamenlijk na te denken over de 

invulling van een ontmoetingsplek, maar ook 

om spijkers met koppen te slaan. Hoe ziet een dergelijke 

plek er uit? Wat is er nodig om een eerste stap te zetten? Welke 

taak kun je op je nemen? Dat waren de belangrijkste vragen die 

ieder groepje probeerde te beantwoorden.

Goede koffie en verbinding
Het resulteerde in min of meer dezelfde wensen: goede koffie; goed 

en simpel eten, liefst van lokale producten; een open, toegankelijke 

en gezellige ruimte met een leestafel; lekkere banken; boekenruil; 

jong en oud samen en verbindende activiteiten. Dat waren de veel 

gehoorde geluiden.

Ontmoetingsplek Hees in trek  Mireille Goedkoop
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Maar wie neemt dat op zich? Het ant-

woord op die vraag bleef een beetje 

in het ongewisse. Voor een duurzaam 

initiatief is commercieel draagvlak 

nodig en een geschikte ruimte waar 

dit kan ontstaan. En natuurlijk ook 

goede contacten met de gemeente 

voor de eventuele subsidiëring van dit 

buurtinitiatief.

Hoe verder?
Een klein groepje besloot na de bij-

eenkomst samen met Mellie Vissers 

van Kunsthuis De Nieuwe Blik verder 

te willen brainstormen. Daarvoor 

zijn twee data geprikt: woensdag 21 

maart van 10.00 tot maximaal 12.00 

uur, en/of zaterdag 24 maart van 

14.00 tot 16.00 uur in het Kunsthuis 

bij Sancta Maria. Alle belangstellen-

den zijn dan opnieuw welkom!

Dus als je erbij wilt zijn, neem contact 

op met Mellie: tel. 06 41 71 60 67 of via 

info@kunsthuisdenieuweblik.nl 

Column | Kwan

Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee kinderen. 
Ze zat op het Dominicus College, studeerde daarna 
geschiedenis, maar doet tegenwoordig “iets met cijfers” 
(business controlling). In haar blog kwangie.com schrijft 
ze over haar leven.

Ga toch fietsen!

Onze oudste kleine is gezegend met haar moeders genen, dat 

betekent dat (leren) fietsen nogal een uitdaging is. Voor haar vierde 

verjaardag geven wij haar een roze fiets, die ze met argusogen 

bekijkt. Tegen alle adviezen in voorzien wij de fiets van zijwieltjes, 

omdat de oudste kleine anders niet op de fiets wil stappen.

De eerste drie maanden zit de oudste kleine vooral op de fiets met 

haar handjes aan het stuur. Vaders of moeders duwen de kleine 

met fiets en al. Wanneer ze eindelijk door heeft dat er iets moet 

gebeuren met de trappers, stopt ze triomfantelijk na één keer 

trappen om het welverdiende applaus in ontvangst te nemen. 

“Dóórtrappen!”, zeggen we dan en de oudste kleine klaagt dat ze 

daarvoor te moe is.

Een half jaar later gaat het niet beter. We maken een rondje langs 

de Uranusstraat en Zwembad West, en de oudste kleine laat haar 

hele smoesjesrepertoire de revue passeren: ze is moe, ze heeft het 

koud, ze vindt haar sokken niet lekker zitten. Manlief en ik kijken 

elkaar aan. Misschien moeten we het laten rusten en opnieuw 

beginnen als ze ouder is.

We keren huiswaarts en duwen de oudste kleine door het Kerkpad 

als we een mevrouw bij de kassen zien. Ze zet een stap achteruit 

en groet de oudste kleine: “Ben je aan het leren fietsen?”

“Oh,” antwoordt de oudste kleine, “dat kan ik al, hoor!”

En zoef! Weg is ze! De oudste kleine kan fietsen, ze trapt dóór en 

heeft niet langer last van haar sokken. Ze heeft alleen publiek nodig.

Bijna een jaar is voorbij en we oefenen nu met oversteken. 

Daarvoor moet de oudste kleine kunnen remmen, maar dat kan ze 

niet. We maken vruchteloze rondjes om ons huis en net als we het 

willen opgeven, komen we bij de kassen bij het Kerkpad dezelfde 

mevrouw tegen. De oudste kleine zet ineens de vaart er in en komt 

met piepende remmen tot stilstand. “Ik kan al remmen!”, roept ze 

triomfantelijk en de mevrouw steekt haar duim op. Zonder dat ze 

het weet, leert zij onze oudste kleine fietsen. Hopelijk komen we 

haar opnieuw tegen als de zijwieltjes eraf kunnen.
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beginnen de raakvlakken tussen hem en mij. Hij werd door 

Prof. dr. J.J. Dumont gevraagd om “de overgangsklas” te 

leiden, in de tijd dat lagere school en kleuteronderwijs nog 

los van elkaar functioneerden. Voor kinderen die achter-

bleven wat betreft hun ontwikkeling werd subsidie inge-

zet om kennis vanuit de wetenschap toe te passen in het 

kleuteronderwijs.

Op een haar na gemist
Vervolgens blijken Jef en ik elkaar bij de 

SAD op een aantal jaren na te hebben 

gemist. Rode draad binnen de ontwik-

keling van Jef is zijn bevlogenheid om systematisch 

de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen 

en te stimuleren. Een weg met ups en downs, waar hij 

niet teveel over uit wil wijden. Doorvragend blijkt dat hij 

wereldwijd meer weerklank vindt voor zijn ideeën dan in 

eigen land. Hoe dat komt? Hij denkt dat dit komt door de 

rat race om onderzoeksgelden en onderwaardering voor 

eigen kwaliteit.

Van de Stenen Bank kwam een verzoek om dr. Jef van 
Kuyk te interviewen over zijn werk en zijn kunst. Bij 
mij als orthopedagoog begonnen de hersenen op 
volle toeren te draaien. Ken ik zijn naam niet vanuit 
mijn opleiding orthopedagogiek in Nijmegen? En was 
er niet een methode van hem die op de School Advies 
Dienst (SAD) werd gebruikt? Dit blijkt inderdaad het 
geval. Ik kan het niet nalaten om ook uitgebreid op 
ons vak in te gaan.

Op bezoek bij Jef van Kuyk zijn er direct diverse aankno-

pingspunten voor een gesprek. We beginnen met interesse 

in literatuur. Hij leest bij boekenclub De Heren Zeven die 

zes keer per jaar bijeen komt. Er hangen schilderijen aan de 

muur, er staan kisten met kleuterontwikkelingsmateria-

len. Kortom de vraag is waar te beginnen…

Tweeluik
Ik stel voor om er een tweeluik van te maken, want één 

gesprek voor al deze onderwerpen lijkt niet voldoende. 

In dit eerste deel volgt daarom vooral een indruk van zijn 

werkend leven, hoewel hij inmiddels gepensioneerd is. In 

het tweede deel meer over de kunst die hij maakt. Jef is 

smaakvol en kleurrijk gekleed. Hij draagt een fleurig over-

hemd, kekke schoenen en sokken met nopjes.

Overgangsklas
Jef is aanvankelijk gestart met de Pabo (toen Kweekschool 

genoemd), heeft vervolgens Nederlands gestudeerd en 

daarna onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Daar 

Een profeet wordt 

in zijn eigen land 

niet geëerd
Petra Kateman
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Cito
Jef was de eerste wetenschappelijk projectleider voor het 

jonge kind bij het Cito. Hij ontwikkelde er observatie- en 

hulpprogramma’s voor jonge kinderen om preventief te 

kunnen werken alsook een leerlingvolgsysteem. Hij pro-

moveerde aan de universiteit van Tilburg op een van zijn 

observatie- en hulpprogramma’s. Hiermee legde hij de 

basis voor de ontwikkeling van een nieuwe educatieve 

methode voor jonge kinderen met een nieuwe theoretische 

basis en een praktische uitwerking: de Piramidemethode. 

Deze wordt in Nederland veel gebruikt op kinderdagver-

blijven en in de eerste twee klassen van de basisschool.

De Piramidemethode
Inmiddels is Jef met pensioen en kan hij genieten van het 

verbreiden van zijn geesteskind. De Piramidemethode is 

ook in het buitenland vertaald en in de praktijk gebracht. 

Hij wordt veel gevraagd voor symposia in de Verenigde 

Staten, Duitsland, Japan, Indonesië, China en India. In 

Japan en China willen de studenten en leerkrachten altijd 

met hem op de foto. Hij kan genieten van het uitdragen 

van de schoonheid van de theorie en van het uitwerken 

daarvan met leerkrachten tot een systeem dat werkt in de 

praktijk voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Hiervoor is een 

stimulerende leer- en speelomgeving nodig.

Jef baseert zich op de dynamische ont-

wikkelingstheorie waarin centraal 

staat dat kinderen leren door 

dingen te ontdekken die lig-

gen in “de zone van de naaste 

ontwikkeling”: kinderen 

leren het meest wanneer 

ze hun eigen leerproces 

kunnen reguleren, aan-

gevuld met slimme 

aanwijzingen van de 

leerkracht.

Ontwikkelen van materialen
Op het ogenblik is Jef bezig met het ontwikkelen van 

materiaal waarbij zoveel mogelijk zintuigen ingeschakeld 

kunnen worden voor bijvoorbeeld kleur, grootte, gewicht 

en vorm: de 7 Math Boxes. Dit materiaal is bedoeld voor 

de wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen. Dat kan 

doordat het materiaal gevarieerd gebruikt kan worden, op 

verschillende niveaus en voor langere periodes.

Reizen
Het internationale werk geeft Jef vleugels. Jammer genoeg 

kan zijn vrouw niet meer met hem mee op reis. Voorheen 

reisden ze samen. Toos maakte videoproducties van zijn 

werk en van de kunst (waarover meer in deel 2 van het 

interview).

Verbinding
Ten slotte nog de verbinding met Hees. Jef woont al bijna 

zijn hele leven in Hees. Hij is geboren in het huis vlak bij de 

Stenen Bank. Zijn ouders hadden een eigen winkel. vader 

beheerde de bakkerij, moeder de kruidenierswinkel. Later 

kwam er in het huis op de hoek een lunchroom bij. Vanuit 

zijn slaapkamer keek Jef uit over de Kerkstraat waar vroe-

ger de tram reed. Als hij op zondagochtend alleen over 

de Kerkstraat rent of fietst, overvalt hem nog steeds een 

geluksgevoel.

Foto’s: Ton
 van

 Seters
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West in Kleuren
Roy ten Holder

In de Wijkraad Wolfskuil is het idee ontstaan voor een 

grote kleurplaat met daarop veel bijzondere gebouwen 

van Nijmegen West. Deze kleurplaat is voor alle kinderen 

in de wijk, want door je eigen wijk in te kleuren, leer je 

je omgeving beter (her)kennen. Ook ouderen kunnen de 

kleurplaten gebruiken om elkaar verhalen te vertellen 

over hun verleden in onze wijk. Dat is het doel. Illustratrice 

Jenny Poelen, zelf ook uit Nijmegen West, heeft onze idee-

en uitgewerkt in een prachtig panorama.

In oktober 2017 hebben we de kleurplaat getest. Groep 4/5 

van de Michiel de Ruyterschool is, onder begeleiding van 

het Activiteitenplein en enkele ouders, gaan fietsen langs 

de plekken die op de kleurplaat staan. Eerst een uurtje 

door de Wolfskuil, Heseveld en Hees: naar onder andere 

de moskee (met uitleg), de Witte Molen, het Daniëlsplein 

en het zwembad. De week daarna ging het door het 

Waterkwartier: het Maasplein (met zijn Romeinse verle-

den), de Vasim (met een hele leuke rondleiding!), de Honig 

en de haven. Tot slot kregen alle kinderen nog een lekker 

broodje bij Bakker De Bie.

Experiment geslaagd
Het inkleuren van de platen hebben de kinderen op school 

gedaan. Als extraatje kwam Jeroen, archeoloog en ouder, 

nog vertellen over zijn vondsten in onze wijk. Wat ons 

NIJMEGEN  WEST
IN  KLEUREN
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betreft was het experiment geslaagd! We hebben daarom 

2.000 kleurplaten laten drukken bij Nezzo, onderdeel van 

Pluryn. We kunnen nu met de hele wijk heerlijk gaan klie-

deren, en elkaar en de omgeving beter leren kennen. Wil jij 

deze kleurplaten (kosteloos) gebruiken voor een activiteit 

in de wijk, laat het dan even weten. We helpen graag!

Roy ten Holder
Wijkraad Wolfskuil
06-13827838

Dit initiatief is tot stand gekomen door Wijkraad Wolfskuil, 

Activiteitenfonds Oud West en de gemeente Nijmegen.

NIJMEGEN  WEST
IN  KLEUREN
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Dick van Eck

In Nijmegen mogen we best een beetje trots zijn op het 

burgerinitiatief “Windpark Nijmegen-Betuwe”, dat vier 

(straks vijf) windturbines heeft opgeleverd in Nijmegen-

Oosterhout. Met crowd-funding (1.000 leden doen mee!) is 

destijds 2,0 miljoen euro opgehaald om de bouw en infra-

structuur van in totaal 15,1 miljoen euro te kunnen bekos-

tigen. De molens draaien nu een jaar en het is leuk om te 

zien wat ervan geworden is.

Vermogens
We gaan rekenen in vermogens en energieën, want dat 

zijn de grootheden die van belang zijn bij windmolens en 

ons eigen elektriciteitsverbruik. Het vermogen is gelijk aan 

de hoeveelheid energie die je per tijdseenheid verbruikt. 

Zo verbruikt een gezin in Hees ongeveer 3.500 Kilowattuur 

(kWh) per jaar (dat kost ruim 700 euro), terwijl een wasma-

chine 1.000 Watt verbruikt in een uur, dat is dus 1 kWh (en 

dat kost je ongeveer een kwartje).

Bij windmolens die elektriciteit opwekken, moeten we de 

boel opschalen naar Megawatten om te voorkomen dat 

we straks verdrinken in het aantal nullen (1 mega = 1.000 

kilo). Een gezin verbruikt dan 3,5 mWh per jaar en die was-

machine 0,001 mWh per uur.

Rendement
Een windmolen is in feite een grote fietsdynamo, waar-

bij niet je fietswiel de energie levert, maar de wind. In 

Nijmegen-Oosterhout staan vier windmolens die per stuk 

in staat zijn om maximaal 2,5 mW aan vermogen te leve-

ren. In een uur leveren ze dus samen maximaal 4 x 2,5 = 

10 mWh aan energie. Zo’n molenset kan dus in één uur de 

energie leveren die drie gezinnen in een jaar nodig hebben.

Als de molens 365 dagen lang op vol vermogen zouden 

draaien (dat heet vollast), dan wekken ze een energie op 

van 10 x 24 x 365 = 87.600 mWh. In werkelijkheid wordt er 

natuurlijk veel minder opgewekt, want we vinden het geen 

pretje als er voortdurend een windkracht 5 staat om die 

molens op vollast te laten draaien.

Inmiddels weten we hoeveel energie ze in 2017 hebben 

opgeleverd namelijk 21.421 mWh, zodat we het rendement 

kunnen uitrekenen door de werkelijke energie te delen 

door die vollast energie:

Rendement = werkelijke energie/vollast energie =  

21.421 / 87.600 = 24%

Windmolens vormen, naast zonnepanelen, in ons land de belangrijkste bron 
van alternatieve elektrische energie. Een molen is nou niet bepaald een ding 
dat je in je achtertuin wilt hebben, maar toch is iedereen in Hees verliefd op 
de Witte Molen, met zijn wiekafstand van 25m, die zijn energie levert aan 
molenstenen. Over windmolens dus..
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Meelrendement
Het voordeel van zo’n molen is dat hij het hele jaar energie 

kan leveren (zie figuur 1), want wind is er het hele jaar door. 

Daarentegen leveren zonnepanelen in de winter nauwe-

lijks iets op. Het goede nieuws van de moderne molens is 

ook dat ze steeds efficiënter worden. Onze Witte Molen 

in Hees levert maar zo’n 0,025 mWh. Dat scheelt dus een 

factor 2,5 / 0,025 = 100 ten opzichte van zo’n windturbine. 

Het rendement van de Witte Molen wordt berekend aan 

de hand van zakken meel. Op vollast draait de molen 300 

kg meel per uur, terwijl er per jaar 90 ton wordt gepro-

duceerd. Het rendement wordt hier dus 90.000 /(300 x 

87.600) = 3,4%.

Figuur 1: Verwacht (donker) en werkelijk (licht) rendement. De hori-

zontale lijnen geven het gemiddelde jaarrendement (28% en 24%).

We kunnen nu gelijk zien voor hoeveel gezinnen (3,5 mWh) 

de molens energie (21.421 mWh) geven: 21.421 / 3,5 = 6.100 

gezinnen. Voor Hees is dat ruim voldoende, maar voor 

Nijmegen met zijn 95.000 gezinnen, zou je zestien van die 

parken nodig hebben, en dan hebben we het nog niet over 

de energie die de industrie nodig heeft.

Landschap
Niet iedereen is blij met zo’n ding in zijn achtertuin. Er 

zijn dus strenge regels die aangeven waar je molens mag 

neerzetten. De snelweglocatie is zo gek nog niet, want 

daar wonen weinig mensen. De molens worden zelfs stil-

gezet als de wieken (100 meter doorsnede) hun slagscha-

duw op woonhuizen werpen. Je zou knettergek worden 

van die wiekschaduwen,  vooral bij een lage zonnestand. 

Ook bij ijsvorming op de wieken gaan ze pertinent uit, 

want je zal maar een stuk ijs op je voorruit krijgen als je 

vol verwondering naar die draaiers staat te kijken. Een 

ander aspect is nog het geluid. Ook dat valt tegenwoordig 

erg mee. Het heeft er mee te maken dat de mechanische 

overbrenging van wiek (50 meter) naar turbine vrij recht-

streeks gaat, zodat het enige echte geluid de wind door 

de wieken is.

Financieel
De windmolens kunnen nog niet goed concurreren met 

de klassieke centrales, die voor aanvulling van onze ener-

giebehoeftes nog wel nodig zijn. Die centrales produceren 

voor 0,044 euro per kWh, terwijl de molens dat voor zo’n 

0,06 euro doen en dus voor 0,06 x 21.421 = 1,3 miljoen euro 

per jaar aan energie leveren. Ze hebben dus voorlopig nog 

wat subsidie nodig in de vorm van Stimuleringsregeling 

Duurzame Energie (SDE+).

Milieu
In ons rijke Nederland verstoken we met ons allen 

104.000.000 MWh per jaar aan elektrische energie. Bijna 

10% hiervan wordt op dit moment duurzaam (wind, 

water, zon) opgewekt. Dat is nog niet veel, maar het is een 

belangrijk begin. Er zijn een aantal ontwikkelingen die we 

in de gaten moeten houden:

 − Olie en gas raken op. Kolencentrales zijn of worden 

ontmanteld.

 − Onze huizen zullen over een jaar of twintig duurzaam 

moeten zijn: isoleren, warmtepompen, geen gas meer. 

Elektriciteit zullen we nodig blijven houden.

 − Op zee draaien molens met een veel hoger energieren-

dement (50%), maar de aanleg en transportkosten zijn 

veel hoger.

 − Onze auto’s (dat zijn echte energieslurpers en CO2-

uitstoters) moeten minder en elektrisch. Neem de fiets, 

bus of trein.

 − Onze vliegtuigen draaien op belastingvrije kerosine en 

we betalen geen BTW. Dit betekent dat de kosten van 

hun uitstoot letterlijk over de hoofden van de aardbewo-

ners worden uitgesmeerd.

Er moet dus nog wel het een en ander gebeuren om echt 

duurzamer te worden.

Bronnen
Windpark Nijmegen-Betuwe: www.windparknijmegen 

betuwe.nl; de app; Facebook en data van Ineke de Jong 

(van het Windpark).

Looimolen/Witte Molen: nl.wikipedia.org/wiki/De_Witte_

Molen_(Nijmegen) en data van Hans (de molenaar).

Windturbines: nl.wikipedia.org/wiki/Windturbine

Dick van Eck is natuurkundige en geeft met Tony Schouten 

regelmatig les over windenergie aan basisschoolleerlingen op 

het Windpark Nijmegen-Betuwe.

Illustratie Joop van Eck. Hij heeft gestudeerd aan de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en geeft nog steeds les.
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Geachte aanwezigen, beste Heesenaren en gasten 

van buiten,

Vorig jaar sprak ik u op deze plaats nog toe als een 

enigszins behoeftige vertegenwoordiger van Hees 

Creëert. Maar dit clubje van creatieve ondernemers 

leidt inmiddels een slapend bestaan. De – hopelijk 

tijdelijke – teloorgang van de Heese businessclub had 

mijn ambitie om – net buiten Hees wonend – vaker 

op uw feestjes te worden uitgenodigd, aardig kunnen 

fnuiken.

Ware het niet dat ik vorig jaar werd uitgenodigd 

hoofdredacteur van de Stenen Bank te worden. Ik 

had – en eerlijk gezegd: heb – nog steeds alleen een 

flauw idee wat die functie precies behelst. Maar u 

begrijpt dat ik deze gouden kans in mijn geliefde Hees 

voet aan de grond te krijgen met beide handen heb 

aangegrepen.

Mijn naam is Peter Smits, en als kersverse hoofd-

redacteur van de Stenen Bank, het onafhankelijke 

orgaan van de Vereniging Dorpsbelang Hees, wens ik 

u het allerbeste voor 2018!

Thuiskomen
Nu is dit hoofdredacteurschap voor mij niet alleen 

een vorm van thuiskomen (al is het natuurlijk maar 

afwachten of u me uiteindelijk wilt houden), ik treed 

er ook mee in de voetsporen van mijn vader. Van 

augustus 1948 tot medio 1949 was hij eerst één van 

de redacteuren, en later de énige redacteur, van de 

Indische courant, de “nieuwsbrief voor het thuisfront” 

van de 8e afdeling Veldartillerie van de Koninklijke 

Landmacht, gelegerd in Zuid-Sumatra. Jawel, het was 

in de tijd dat Indonesië nog even ons Indië was. En 

mijn vader deed de redactieklus naast zijn gewone 

werk, als 2e luitenant van het A-Bataljon. Als “de baas 

van een kanon”, zeiden wij vroeger thuis.

Ik zal u vertellen waarom ik op dit nieuwjaarsfeestje 

op de proppen kom met mijn inmiddels overleden 

vader en zijn, vanuit het perspectief van het heden 

beschouwd, enigszins beladen verleden.

Dat zit zo: onlangs sprak ik met een nieuwe bewoner 
van Hees, een dynamische begin-veertiger, zelfstan-
dig ondernemer, net als haar partner; met een jong 
gezin en veel belangstelling voor de nieuwe woon-
buurt. Natuurlijk waren ze al lid van de VDH en de 
Stenen Banken op de website hadden ze ook al grondig 
doorgebladerd. En daar wrong het, wat haar betreft: 
“teveel oude mensen en dingen die voorbij zijn”, vond 
ze. Het blad zou veel meer aandacht moeten beste-
den aan de actualiteit, aan de jongeren en de actieve 
mensen in Hees die het verschil maken. Wat zij doen 
en hoe zij aan de toekomst bouwen, en wat hen daar-
bij in de kern moveert en motiveert: daarover zou het 
in de Stenen Bank vooral moeten gaan!

Kind en badwater
Ik vond dat een serieus te nemen verfrissende visie, 
maar tegelijk klonk er diep in mij een zacht stemme-
tje: Ho! Ho! ho! – sorry, maar het was bijna kerstmis, 
en ik dacht: het badwater mag misschien worden 
opgefrist, maar laten we zuinig zijn op het kind!

Dat is deels een persoonlijke reflex: zoals de Zuid-
Amerikaanse Aymara-indianen en, naar verluidt, de 
oude Grieken, sta ik van nature met mijn rug naar 
de toekomst en ligt het levende verleden voor mij. 
In mijn beleving is de geschiedenis een beweeglijke 
caleidoscoop van gebeurtenissen, die je dwingt het 
heden, je plaats daarin als wereldburger en je relaties 
met je medemensen steeds opnieuw te beschouwen 
en te ervaren.

De geschiedenis is altijd verrassend, lucide en kleur-
rijk. In tegenstelling tot de toekomst, die onzichtbaar 
is en uiteindelijk een zwart gat, waar in de diepte 
Magere Hein ons opwacht: de enige zekerheid die we 
aangaande de toekomst hebben!

Nieuwjaarsspeech 2018    Peter Smits

Uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van VDH
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En het heden? Volkomen ongrijpbaar! Zodra je “nu” 

zegt, is het al voorbij en dus geschiedenis… Zoals het, 

op de wat langere termijn, ook het lot van de toe-

komst is geschiedenis te worden…

De geschiedenis, als een opeenvolging van gebeur-

tenissen die altijd zijn te herleiden tot bewuste en 

onbewuste menselijke handelingen, is een bron: van 

betekenis, inzicht en inspiratie; een bron van vreugde 

soms, walging vaker en daarom ook vaker een bron 

van bescheidenheid, dan van trots; maar altijd een 

bron van verwondering – de waardevolste van alle 

emoties!

Zo realiseerde ik me bij de voorbereiding van dit 

verhaal, dat in dezelfde maand dat mijn toekomstige 

echtgenote in Venlo wordt geboren, mijn toekom-

stige vader in Palembang, aan de andere kant van de 

wereld, toetreedt tot de redactie van de Indische cou-

rant, in een functie die ik nu zelf vervul…

Wat toen compleet losse gebeurtenissen waren, 

blijkt terugkijkend een betekenisvolle samenloop 

van omstandigheden, waardoor augustus 1948 de 

kiem vormt van een van de grotere verhalen waarin 

ik sinds 1956 besta. Men zou er bijna van in Harry 

Mulisch geraken…

Reuzen en kneuzen
De geschiedenis doet ons ook beseffen dat we in alles 

wat we doen, zeggen, ervaren en nastreven, staan 

op de schouders van reuzen… én kneuzen, moet ik 

daar onmiddellijk aan toevoegen. Al klinkt het aan 

Leonard Cohen ontleende Beautiful Losers sympa-

thieker, maar ja, dat rijmt dan weer niet…

Het zijn onze voorgangers en voorouders, die de paden – ook letterlijk – voor ons hebben geplaveid, inclusief de kuilen en drempels. Wij leven en werken met en vanuit hun erfenis, of we daar nu blij mee zijn of niet. Dat geeft die voorgangers een reusachtige kwaliteit… máár gelukkig waren het ook gewoon mensen als u en ik. Dus ook met hun kneuzige kanten…

Om nog één keer op mijn vader terug te komen: in een ooit begonnen, maar nooit afgemaakt fotoalbum over zijn jaren in Indië, dat ik in zijn nalatenschap vond, schrijft hij bij de allereerste foto: “(…) hier gaan we op weg naar Engeland, de eerste stap op de route naar Indië voor de verwezenlijking van een ideaal,  dat later een fictie bleek…”

Een ideaal dat een fictie bleek… Dat was dus niet zo’n sterke zet van mijn vader. Maar het is weer reusach-tig om volmondig te erkennen dat je een kneuzige keuze hebt gemaakt… Wat mij betreft is het kos-misch evenwicht daarmee hersteld…

Dorsdynamiek: toen én nuWat ik met dit relaas duidelijk wil maken, is dat we – wat mij betreft – in de Stenen bank, naast de actuele dorpsdynamiek en jonge, markante en onderne-mende Heesenaren, aandacht blijven besteden aan de geschiedenis en de mensen die er bij betrokken waren en zijn.

Het zijn deze verhalen die diepgang en betekenis geven aan het bestaan in ons oude dorp (u ziet, ik smokkel mezelf wel naar binnen). Ik geloof in dit ver-band dus niet zo in “oude mensen en dingen die voor-bij zijn”: het verleden leeft in het heden! En het  is mede onze taak daar verslag van te doen.

Ik wens u tot besluit vanaf deze plaats en op dit moment nog een aangename middag, een spran-kelend hier en nu; een voortreffelijke toekomst, te beginnen met 2018; maar vandaag vooral – en dat zal u na mijn verhaal niet verbazen – een gouden geschiedenis en een verlicht verleden…

Bedankt voor uw aandacht.



destenenbank   |  maart 201822

Koster en 
begrafenisondernemer 
Frans Lamée
Reacties en een curieus verhaal ter 

afsluiting

Paul Hermens uit de Henri Dunantstraat reageerde als 

volgt op de korte levensbeschrijving van Frans Lamée in 

het vorige nummer, en in alle door hem gesignaleerde 

gevallen had hij helemaal gelijk.

“Mijn ouders waren dik bevriend met de familie Lamée 

en ikzelf ben ook veel bij hen geweest. Mijn vader was 

meubelmaker en fabriceerde in de avonduren de lijk-

kisten voor Frans in de beginjaren van zijn begrafenis-

onderneming. Zelf heb ik vaak de gerede kisten op de 

bakfiets weggebracht naar het Canisius Ziekenhuis aan 

de Verlengde Groenestraat, waar de overledene werd 

opgebaard. Ook gingen wij zogenaamd ‘zwart maken’ 

bij de overledene thuis als hij thuis werd opgebaard.

U schrijft dat café De Zon schuin tegenover de kerk lag. 

Dat is niet waar. Het café lag aan dezelfde kant van de 

Dennenstraat als de kerk, namelijk links van de pasto-

rie. Het collectegeld werd geteld in de woning bij het 

bondsgebouw, niet naast maar schuin tegenover De Zon 

van opa Van Raaij. Zelf heb ik de jenever gehaald in JEL-

limonadeflesjes aan de overkant in het café.

Het gezin Lamée verhuisde naar Graafseweg 340, niet 

gelegen op de hoek Verbindingsweg en Graafseweg 

maar tegenover de kiosk, die nu nog staat op de hoek 

Hatertseveldweg en Graafseweg.”

Nog een reactie
Een tweede reactie kwam van de dochter van Frans, 

Lize Lamée. Zij toonde zich blij verrast door het artikel 

over haar vader en bezorgde ons enkele exemplaren 

van een ons onbekende, tweede verhalenbundel van 

haar vader uit 2002. Daaruit hebben we ter afsluiting 

voor onze lezers het onderstaande toch wel schokkende 

verhaal uit de bevrijdingstijd gekozen. Het maakt heel 

duidelijk dat Frans een man van de wereld was.

Henk Termeer

Sjaantje Tromp
Het was in het jaar 1945 en de “moffen” waren uit onze 

parochie gevlucht toen er ineens Engelse soldaten met 

veel materiaal voor in de plaats kwamen. Precies voor het 

huis van de oude Tromp [dat was de bakker; hij was in 1944 

76 jaar en woonde op Dorpsstraat 75 in Neerbosch; HT] 

maakten ze kwartier. Het was een afdeling van het Rode 

Kruis en ze hadden naast hun jeeps ook vele ziekenauto’s 

bij zich.

Een dochter van de oude Tromp was een belegen maagd, 

die al vele lentes had meegemaakt en nog nooit van huis 

was geweest. Ze vond het allemaal wel spannend met 

die Engelse mannen. Ze verstond ze wel niet, maar kon 

zich met handen en voeten toch een beetje verstaanbaar 

maken. Sjaantje had een gouden tijd. Ze kreeg aandacht 

die ze in jaren al niet meer van de Hollandse jongens had 

gehad. Ze had nooit iets aan haar uiterlijk gedaan en ze 

was niet bepaald “moeders mooiste”. De Engelse gentle-

men vonden dat allemaal niet zo erg.

Sjaantje sloofde zich uit voor onze bevrijders en gaf de 

jongens wat te eten en te drinken. Dat kon ze doen omdat 

haar vader, de oude Tromp, rijk was en bar zuinig. Er was 

dus een goed gevulde voorraadkast waarvan hij alleen de 

sleutel had. ’s Middags, als de oude Tromp een dutje deed, 

pikte Sjaantje de sleutel uit zijn zak en kon zo de soldaatjes 

van het een en ander voorzien. De Hollandse jenever stond 

boven aan het verlanglijstje van de soldaten.

Op een avond, de oude Tromp was al naar bed, had Sjaantje 

wat soldaten mee naar binnen genomen en waren ze ste-

vig aan het borrelen gegaan. Het was een avond om nooit 

te vergeten. Er werd gelachen, gekust en veel gedronken. 

Deze gezelligheid had onze Sjaantje al heel lang niet meer 

meegemaakt. Toch kwam het uur van afscheid nemen en 

op de valreep had een knap jong soldaatje Sjaantje dui-

delijk gemaakt dat hij haar graag eens de ziekenauto van 

binnen wou laten zien. Ze liet de huisdeur op een kiertje 

staan en ging met de soldaat mee de auto in. Wat er toen 

gebeurd is in de ziekenauto weet ik niet. Wel moet het 
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heel leuk zijn geweest, want je kon Sjaantje buiten de auto 

horen lachen en kirren.

De oude Tromp vroeg de volgende morgen aan Sjaantje 

of zij misschien wist waar de sleutel van de voorraadkast 

was. De sleutel zat niet meer in zijn broekzak. Sjaantje 

schrok en verzon ter plekke dat zij de sleutel op de kast 

had zien zitten en dat zij die voor de zekerheid maar bij 

zich had gestoken. Voortaan werd de sleutel ’s avonds 

onder zijn hoofdkussen gestopt. De feestavondjes waren 

daarmee afgelopen en voortaan moesten de Engelsen zelf 

maar voor de drank zorgen.

Op een morgen bracht de huisdokter een bezoek aan de 

pastorie. De dokter vroeg om de pastoor te spreken en 

werd in de spreekkamer geplaatst. Het is een zeer ernstig 

gesprek geworden tussen de pastoor en de dokter. Bij de 

jaarlijkse controle van de oude heer Tromp was het de 

dokter opgevallen dat er iets mis was met Sjaantje. Ze 

was nerveus, ze was misselijk en deed niets anders dan 

huilen. De dokter had aan Sjaantje gevraagd of hij haar 

mocht onderzoeken, maar ze wilde daar niets van weten. 

“Het gaat wel weer over”, had ze tegen de dokter gezegd. 

Misschien was het wel goed om Sjaantje op de pastorie uit 

te nodigen en kon de pastoor er proberen achter te komen 

wat haar mankeerde. De koster moest maar eens naar 

huize Tromp gaan en aan Sjaantje vragen of zij bij de pas-

toor wilde komen.

Sjaantje is gekomen en heeft met de pastoor gesproken. 

Het hoge woord is eruit gekomen. Sjaantje was zwanger 

van een Engelse soldaat en “het” had plaatsgevonden in 

de ziekenauto. “Hoe kon je nou zo dom zijn Sjaantje” zei de 

pastoor. “Dat weet ik ook niet meneer pastoor”, zei ze. “Ik 

kon maar één woord Engels en dat was Yes… En op alles wat 

de soldaat vroeg, zei ik daarom maar ‘Yes’.”

Na negen maanden was de tijd van geboorte aangebroken. 

Het hele dorp wist dat Sjaantje zwanger was, behalve de 

oude Tromp. Hij wist van niets. De natuur volgde zijn weg 

en op een gegeven nacht moest toch de dokter komen. Die 

vond het beter dat Sjaantje naar het ziekenhuis gebracht 

zou worden, gezien haar leeftijd en mogelijke complica-

ties. Gelukkig hadden de Engelse soldaten een ziekenauto 

ter beschikking en werd Sjaantje naar het ziekenhuis 

gebracht. Tegen de oude Tromp, die wakker was gewor-

den, hebben ze gezegd dat de blinde darm van Sjaantje op 

springen stond en dat ze daarom in het ziekenhuis moest 

worden opgenomen.
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Als nieuwkomers in Hees en 
Nijmegen zijn wij nieuwsgie-
rig naar onze buurtbewoners. 
Welke passies schuilen er achter 
de bakstenen gevels? Wie zijn 
de mensen die Hees een hart en 
ziel geven? Met camera, pen en 
een luisterend oor gaan we op 
zoek naar mooie mensen met 
inspirerende verhalen. Ken je zo’n 
markante Heesenaar? Misschien 
je buurvrouw, of dat aardige stel 
verderop in de straat? Of mis-
schien gewoon jezelf! Laat het 
ons via de redactie weten.

Mireille & Michiel

Het onbereikbare 
bereikbaar maken: 
daar gaat het om
Je zou het niet zeggen als je door de Florence 
Nightingalestraat rijdt; dat er op nummer 16 een 
textielatelier huist, waar wekelijks kinderen, pubers 
en volwassenen los gaan met stofjes, naaimachines, 
pailletjes en andere materialen. Het is het domein 
van Marie-Louise Fransen. Een kunstenaar en mode-
ontwerpster met liefde voor het vak, maar vooral met 
liefde voor het leven.

Je geeft textiellessen aan jong en oud. In welke vorm?

“Bij mij mag iedereen datgene maken wat ze zelf willen. 

Vrijheid in expressie is het allerbelangrijkste. Het leuke aan 

kinderen is dat ze nog onbegrensd zijn. Ik daag ze uit door 

technieken en materialen aan te reiken. Nu is bijvoorbeeld 

textiel printen helemaal “in”. Dan maken ze eerst een 

eigen ontwerp op een tekening en deze printen we later 

op een kledingstuk. Maar er worden ook knuffels gemaakt, 

cadeautjes voor oma of praktische dingen zoals een gym-

tas. Kinderen bloeien er helemaal van op als ze ontdekken 

Foto’s: M
ich

iel van
  d

er H
am



25destenenbank   |  Maart 2018

dat ze iets kunnen; dat er meer is dan leren lezen en 

schrijven.”

Maak je dat vaak mee?

“Ja, dikwijls. We moeten allemaal zoveel tegenwoordig. 

Kinderen ook. Op donderdagmiddag haal ik de leerlingen 

op van De Lanteerne en neem ze mee naar het atelier voor 

de textiel-les. Er zit een meisje bij dat altijd heel timide 

naar me toe komt lopen op het schoolplein. Ze heeft 

het niet makkelijk op school en heeft moeite om mee te 

komen. Dan kletsen we eerst wat en gaat ze lekker aan de 

slag. En dan ineens ontstaat er een totaal ander kind dat 

open en bevlogen is, omdat ze beseft dat ze ergens goed 

in is. Ik vind het fijn dat ik kan bijdragen aan een positief 

zelfbeeld van de kinderen. Dat is veel belangrijker dan wat 

ze tijdens de les produceren. Alhoewel ik het ook heel leuk 

vind als iemand er later wel iets mee gaat doen.”

Heb je al mode-ontwerpers afgeleverd?

“Afgelopen zomer heb ik afscheid genomen van een  groepje 

achttienjarigen die tien jaar bij me zijn geweest. Dat zijn 

dikke vriendinnen geworden. Een van die meiden zit nu op 

de mode-academie in Amsterdam en die passie heeft ze in 

mijn lessen kunnen ontdekken. Dat is natuurlijk geweldig. 

Maar dat er tussen die meiden zo’n goede band 

Marie Louise heeft na de modevakschool tien jaar  

lang een atelier annex kledingwinkel met eigen producties 

gerund in Venlo. Inmiddels heeft ze naast  

haar textielatelier ook een glasatelier in Nijmegen, 

waar ze in opdracht en vrij werk produceert.

Informatie over haar werk en de cursussen is te vinden  

op www.marielouisefransen.nl

is ontstaan, vind ik echt leuk. Zo is er ook een jongen van 

vijftien die een jaar of acht geleden bij me is begonnen. Zijn 

moeder benaderde me met de vraag of de textiellessen hem 

misschien konden helpen met het ontwikkelen van moto-

riek in de handen. “Hij zal het na een half jaar wel zat zijn”, 

zei ze nog. Maar hij komt nog steeds en wil straks proberen 

om de opleiding digitaal design in Eindhoven te gaan doen.”

Hoe kom jij aan je “tik” voor kleding ontwerpen?

“Mijn moeder liet onze kleding altijd maken en had een 

duidelijk beeld over wat ze mooi vond. Ik wist niet anders 

en droeg het gewoon. Maar ik werd erom gepest op 

school. Op mijn twaalfde was ik daar helemaal klaar mee 

en besloot ik mijn eigen weg te gaan. Ik kocht mijn eerste 

spijkerbroek en gooide mijn hele stijl om. Na de zomer her-

kende niemand me op school en binnen een half jaar was ik 

populair. “Aha, zo werkt dat dus”, dacht ik. Inmiddels naai-

de ik zelf en liet me inspireren door Italiaanse modebladen 

en vooral de Viva. Daar stonden voorbeelden in hoe je er 

zelf met simpele trucs en materialen modebewust kon 

uitzien. Op mijn achttiende had ik de eerste tentoonstel-

ling van mijn eigen collectie. Het onbereikbare bereikbaar 

maken. Daar ging het om. En nog steeds. Want dat is wat 

ik ook in mijn lessen aan de kinderen wil meegeven en wat 

me drijft in mijn eigen werk.”
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U weet waaruit het belangrijkste 

werk van een boswachter bestaat? 

Hij (zij) wacht, wacht terwijl het bos 

langzaam groeit. Ik hoor u zeggen: 

“Tot je dienst! Maar al dat onkruid 

dan? Wat een zooitje! Het ziet er niet 

uit! Dat wordt dus echt niks!” Wij 

snappen uw kritische blik en scepsis. 

Maar wij kunnen u verzekeren, schijn 

bedriegt. U ziet onkruid, dat is waar, 

maar het is een welbewuste keuze om 

dat te laten staan. En wel om zes hele 

goede redenen:

1  Het onkruid bedekt de 
bodem 

Het beschermt de aanplant tegen 

uitdroging. Schrale wind wordt afge-

remd. Dit heeft er mede voor gezorgd 

dat er van onze aanplant relatief wei-

nig bomen en struiken zijn bezweken 

door de harde, gortdroge wind tijdens 

de hete periode in juni 2017.

2  De zaden van het onkruid 
vormen voedsel voor diver-
se vogelsoorten 

De soortenrijkdom aan vogels zal 

toenemen. De zaden trekken ook 

muizen aan. Dat zal ertoe leiden dat 

we de torenvalk steeds vaker zullen 

zien. Wilde planten bieden ook voed-

sel en nestelgelegenheid voor allerlei 

soorten bijen en ook vele andere 

insecten komen erop af en leggen hun 

eieren. Dat trekt nog eens vogels aan. 

De aanwezigheid van veel vogels zal 

ervoor zorgen dat het aantal rupsen 

en slakken niet te groot wordt zodat 

onze toekomstige appels, peren, prui-

men en abrikozen niet te veel worden 

aangevreten. Er is dus sprake van veel-

zijdige natuurontwikkeling midden in 

de stad.

3  Een rijk bodemleven in 
opbouw

Als de wilde planten in najaar en win-

ter afsterven, dragen de resten bij aan 

de vorming van een humuslaag tussen 

onze voedselbomen, struiken en eet-

bare planten. Het bodemleven wordt 

rijker. Er ontstaat een vruchtbare en 

voedselrijke bodem. Een deel van de 

wilde planten zijn stikstofbinders. Dit 

is goed voor de groei en ontwikkeling 

van het voedselbos.

4  Veel van de huidige wilde 
planten zijn pioniersplanten

Nu de door ons aangeplante bomen 

nog weinig blad hebben en weinig 

schaduw vormen, vinden zonlicht 

minnende planten hier hun plek. 

In de loop der tijd verdwijnen die 

pioniers als onze struiken en bomen 

groter worden en meer schaduw 

vormen. Hun wortels in de grond 

sterven dan af en vormen weer rijk 

voedsel voor de planten, struiken en 

bomen die we hebben geplant. Dank 

zij die “wortelkanalen” dringen water 

en lucht beter in de bodem door. De 

plaats van de pioniers zal worden 

ingenomen door andere planten, die 

het goed doen in de schaduw van 

onze fruitbomen.

5  Evenwicht ontstaat in de 
loop der jaren 

De planten, struiken en fruitbo-

men die we hebben geplant zullen 

gaan overheersen. Wat er over-

blijft aan wilde planten vormt een 

plantengemeenschap samen met 

onze eetbare planten, struiken en 

bomen. Een terughoudend beheer 

leidt tot de grootst mogelijke 

opbrengst aan soortenrijkdom en 

natuurontwikkeling.

6  We doen wel onderhoud 

Het voedselbos is een spannende 

ontwikkeling. Het is geen wild 

experiment waarin we onverschil-

lig blijven. We bestrijden de jonge 

braam die op meerdere plekken jonge 

scheuten vormt. En ook de Japanse 

Duizendknoop; die is zo productief, 

die moet beheerst worden. Dat doen 

we dan ook. Is er meer ingrijpen nodig, 

dan zullen we dat zeker doen.

Kortom. We moeten zijn als de bos-

wachter. We wachten… en af en toe 

grijpen we in. Het komt allemaal goed. 

Heb vertrouwen en geduld!

Voedselbos Novio Heb vertrouwen en geduld!

Ab Verheul, namens de Werkgroep Groen Hees

In het najaar 2016 en voorjaar 2017 zijn aan de Bredestraat meer dan 3.000 
planten struiken en bomen ingeplant. Met behulp van veel vrijwilligers. Ja, 
en wat nu? We zien hier en daar dunne bomen en smalle struikjes. Soms 
zijn het enkele takken of enkele dunne boomstammetjes. Is dat het nu?
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Zogezegd, 
zogenaamd

Racisme en taal

Jacques de Vroomen

Hij is Oost-Indisch doof. Je hoort de uit-

drukking niet zo vaak meer. Terecht, 

want nog onverholen racistischer kan 

het nauwelijks. Er schuilt in deze “kolo-

niale” uitdrukking zelfs een dubbele 

laag van racisme. Op de eerste plaats 

wordt geconstateerd dat die Javaan niet 

doet wat hem wordt opgedragen, zoge-

naamd hoort hij ons bevel niet. Maar je 

kunt er ook nog een andere betekenis-

laag in duiden. Die Javanen zijn zo bang 

voor hun koloniale bazen, dat ze niet 

openlijk “nee” durven zeggen, maar zich 

doof houden, alsof ze de opdracht niet 

horen.

Interessant is ook het figuurlijk gebruik 

van de woorden “zwart” en “wit”. Wat 

voorbeelden van zwart: zwarte cijfers, 

iemand zwart maken, hij liegt dat hij 

zwart ziet, de zwarte dood (de pest), 

op de zwarte lijst staan, zwarte markt, 

alles zwart zien, een zwartboek.

Het is duidelijk dat figuurlijk gebruik 

van het woord “zwart” steeds een 

negatieve betekenis heeft. “Wit” wordt 

figuurlijk minder vaak gebruikt. Maar, 

zoals uit onderstaande voorbeelden 

blijkt, is die figuurlijke betekenis wel 

steeds positief: een witboek, een wit 

voetje bij iemand hebben, wit als kleur 

van de onschuld.

En zegt u ook wel eens dat u iemand op 

zijn “blauwe ogen” gelooft? Blauwe ogen 

zijn kenmerkend voor een deel van het 

blanke ras. Ariërs, zeiden de nazi’s. Kun 

je de vertegenwoordigers van dat ras, 

anders dan andere rassen, op voorhand 

vertrouwen?

Midzomernacht
muziekfestijn 2018: 
klassiekers

Het Midzomernachtmuziekfestijn wordt zo lang-
zamerhand een klassieker in ons mooie Hees. 
Daarom hebben we voor de aflevering van dit jaar 
gekozen voor het thema Klassiekers!

Eine kleine Nachtmusik van Mozart, Summer Nights uit 

Grease, Let’s dance van David Bowie of Dansen op de 

vulkaan uit de musical Foxtrot van Annie MG Schmidt? 

Actieve muziekliefhebbers en -uitvoerders uit Hees 

die met het thema “Klassiekers” uit de voeten kunnen, 

nodigen we van harte uit om (mee) te komen spelen en 

te zingen op het jaarlijkse muzikale buurtfestijn. Per 

optreden reserveren we tien minuten uitvoeringstijd, 

zodat zo veel mogelijk enthousiastelingen kunnen 

meedoen.

De datum is 23 juni 2018, van 19:30 tot 21:30 uur in 

de vertrouwde Petruskerk, hoek Korte Bredestraat/

Schependomlaan. Natuurlijk is na afloop gelegenheid 

om na- en bij te praten met een drankje en een hapje.

Interesse? 

Meld je aan, zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 

1 mei, bij Francine van der Heijden: fvdh@dds.nl
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Vijftig tinten groen
Cor van der Donk

Enkele gebeurtenissen in het nieuwe jaar dwingen tot 

bezinning: wat kan, wil en mag inspraak zijn? Hoe wordt 

dit gecommuniceerd en door wie worden er besluiten 

genomen? Ik heb het nu niet over landelijke politiek, maar 

over inspraak met betrekking tot Heese en daarmee ook 

Nijmeegse zaken.

De Vereniging Dorpsbelang Hees wil, zoals de naam het 

al zegt, de belangen van Hees behartigen. Maar niet alle 

Hesenaren zijn lid van de vereniging en een vereniging is 

weer een ander orgaan dan bijvoorbeeld een wijkraad. 

Persoonlijke belangen en gemeenschapsbelangen staan 

geregeld op gespannen voet. Daar is niets mis mee, zo lang 

er met elkaar over gepraat kan worden.

Als je niet onder een steen geleefd hebt, moet je weet 

hebben van de activiteiten van de Werkgroep Groen Hees 

en kan onze herhaalde oproep om mee te denken je niet 

ontgaan zijn. Voor de gemeente Nijmegen zijn we een 

serieuze, kritische gesprekspartner en dat heeft tot mooie 

resultaten geleid. Dat niet alles even gestroomlijnd loopt… 

soit. Twee gebeurtenissen in dit prille jaar wil ik echter 

aanstippen.

Onveilig
Een aantal bewoners rond het Dorpspark Hees ervaart 

onveiligheid. Een paar erg nare incidenten gaven aanlei-

ding om in gesprek te komen met de Gemeente. In een 

wijkschouw op 13 december kwamen zo’n acht omwonen-

den samen met een aantal gemeenteambtenaren om een 

en ander te bespreken. Er werden besluiten genomen. Los 

van de uitkomst gaat het me aan het hart dat zonder dat 

de werkgroep Groen Hees gehoord is, twee meter hoge 

haagbeuken gesnoeid worden en dat er een nieuw verlich-

tingsplan ontwikkeld gaat worden.

Ik wil in het midden laten of dit al dan niet goede maat-

regelen zijn. Waar het mij vooral om gaat is het ontbre-

ken van samenhang. Ik neem het de gemeente kwalijk 

dat ze ons als werkgroep niet benaderd heeft en ik vind 

het spijtig dat we als werkgroep blijkbaar nog steeds zo 

onzichtbaar en dus niet benaderbaar zijn voor sommige 

Hesenaren. Als werkgroep streven we naar het versterken 

van duurzame vergroening; hier en daar stille, donkere 

plekken waar de natuur kan bijkomen van onze jachtige 

wereld. Dat geluid willen we graag laten horen. De cynicus 

in mij vraagt zich af: “Stel dat enkele bewoners zich vei-

liger voelen in een open grasveld… worden dan de eiken 

omgezaagd?”

Ook de lange termijn
Een tweede voorval is uitvoerig aan de orde gekomen 

in Next Door. Het betreft de kap van populieren aan de 

Industrieweg. Het heeft geen zin om op deze plaats de 

discussie over te doen. Wat ik wel wil opmerken is dat 

inspraak vanuit betrokken en groenminnende burgers 

vaak gebaseerd is op kortetermijndenken en dat wij als 

Werkgroep Groen Hees ook de lange termijn in ogen-

schouw nemen.

Het plan dat wij in samenspraak met de gemeente aan 

het ontwikkelen waren, omvatte aanplant van niet opge-

kroonde bomen en gevarieerde onderbegroeiing. We heb-

ben niet zonder meer ingestemd met de kap, maar raakten 

om meerdere redenen overtuigd dat kap op korte termijn 

juist duurzaam groen op de langere termijn mogelijk 

maakt. Het noordelijk deel van Park West, grenzend aan 

de Oscar Carréstraat en de Industrieweg staat bovenaan 

onze agenda. De werkgroep staat nog steeds open voor 

meedenkers en meewerkers met een groen hart.

Barack Obama parafraserend: “Elke samenleving moet op 

zoek naar zijn eigen weg met betrekking tot inspraak, en 

geen weg is perfect.”

Deze column wordt meestal geschreven à titre personnel maar is 

dit keer in verband met het onderwerp eerst voorgelegd aan enkele 

leden van de werkgroep Groen Hees.
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Hoe wilt u herinnerd worden?

Najade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt
☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

ENGIE speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de 
energiemix. In het kader van het ‘Energieakkoord voor duurzame 
groei’ is Centrale Gelderland eind 2015 uit bedrijf genomen en 
wordt de centrale komende jaren op een veilige en 
verantwoorde manier ontmanteld. 

Onder de projectnaam ‘De Groene Delta van Nijmegen’ wordt 
gewerkt aan initiatieven voor kleinschalige en duurzame 
energieopwekking op het terrein in Nijmegen. Er is naast het 
in 2015 geopende zonnepark ruimte voor een LNG bunkerpunt 
voor verschoning van de scheepvaart en een biomassa 
centrale voor duurzame warmte en elektriciteit. Ook is er ruimte 
voor andere bedrijven en instellingen die zich willen richten op 
duurzaamheid, biobased economy en circulaire economie. ENGIE 
zet zich in voor een goede relatie met de omgeving en werkt 
graag samen aan verduurzaming, ook in de regio Nijmegen. 

www.engie.nl  Groene Delta

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website:  www.muziek-op-maat.nl

 – Voor de individuele- en groepssporter in Hees
 – Blessurepreventie en -behandeling
 – Massage
 – MTC taping (kinesio)
 – MLD/Oedeemtherapie

m : 06 13162140
e : info@massagepraktijkhees.nl
w : www. massagepraktijkhees.nl

Anne Hoekstra

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur
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deskundig advies en training 
in social media & sales

ingrid thoonen info@link-ing.nl
06 - 23 13 53 63 www.link-ing.nl

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

024 - 377 00 06   

INFO@THOONENBIKETOTAAL.NL 
THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

✆

• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20
M. 06 - 27 32 91 21

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl
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> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Uitgebreid assortiment in de winkel

> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)

> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)

> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel

> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt

> U bent van harte welkom

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur

op donderdag tot 20:00 uur

en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó PietersMestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,  
concentratie, burn-out.

Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)

MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
info@gerjopieters.nl
www.gerjopieters.nl

Een restaurant, terras en
feestlocatie in hartje Nijmegen
en tegelijkertijd in een 
verassend groen stukje stad!

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Met zorg voor
ons milieu

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd   1 12-1-2016   10:20:04



ZOEKT DE VDH JOU?

De VDH zet zich in voor het sociale, groene en dorpse karakter van Hees. Dat doen we 

onder meer in actieve werk- en projectgroepen die zich richten op groen- en  milieubeleid, 

bebouwing, bouw- en verkeersplannen, de geschiedenis van ons dorp en haar (oud-)

bewoners en het organiseren van activiteiten die de contacten versterken tussen de 

bewoners van nu. Daar kunnen we ook jouw inzet, energie en talenten bij gebruiken!

Ben je een betrokken Heesenaar en heb je er zin in? Op dit moment zijn wij van de VDH 

ondermeer op zoek naar: 

–  Bewoners met interesse in en/of deskundigheid op het gebied van ruimtelijk ordening 

en milieu die willen meedenken over de kwaliteit van de leefomgeving in Hees;

–  Denkers en doeners die een bijdrage willen leveren aan een duurzaam Hees, onder 

meer door de organisatie van duurzaamheidsavonden in 2018;

–  Organisatietalenten die willen meewerken aan het dorpsfeest 2018;

–  Digitale communicatietalenten die  de nieuwe interactieve website en de uitgave van 

een digitale nieuwsbrief willen beheren.

Maar ook met een ander talent kun je contact opnemen met Tony Schouten  

(secretariaat@dorpsbelanghees.nl) of Marjon Otten (voorzitter@dorpsbelanghees.nl) 

Veel plezier met uw Stenen Bank

Redactie
Peter Smits (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),  

Wilma van Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten (namens 
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van Eck, Céline Habes, Harry Havekes, Petra Kateman, Kwan, Jaques de 

Vroomen | advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 17 mei 2018 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

Lid worden? 
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via 

het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap 

kost € 10 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Marjon Otten (voorzitter), e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (penningmeester), e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Tony Schouten (secretaris), e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl | 

Ada de Groot, e-mail: adg2401@yahoo.co.uk  | Jef van Kuyk,  

tel: 024-3771477

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl, tel: 024-3779839

Penningmeester
e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914

Historie: Jan Brauer, e-mail: j.brauer@planet.nl

Leefomgeving: Jan de Kanter, e-mail: dekanterjan@gmail.com

Bouwdorp Hees: Oswald van den Aakster,  

e-mail: ovandenaakster@hotmail.nl

Cultuur: Dick van Eck, e-mail: wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Wijkagenten: tel: 0900-8844

Bel en Herstellijn: meldingen kunnen worden doorgegeven via de 

Bel&Herstel APP of  tel: 14024

Wijkmanager: Anne-Marie Nannen, e-mail: a.nannen@nijmegen.nl

Wijkbeheerder: Sanne Teuwsen, e-mail: s.teuwsen@nijmegen.nl

de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft  
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

destenenbank

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:

www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees


