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destenenbank
 In deze Stenen Bank…
Een fris lenteboeketje met Hees’ nieuws. Een nieuwe vormgever en zorg over grootse nieuwbouw-

plannen. Maar ook kunst in de wijk en over vroeger: een bewoner van het verdwenen Breehof, en 

een claim dat de bekende Mariken van … eigenlijk uit Hees komt. In de bijlage nieuws en activiteiten 

van de Vereniging Dorpsbelang: de jaarvergadering bijvoorbeeld op 16 april in de Petruskerk.
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Siebold de Graaf, tel 024 - 348 17 76

Minny Schennink-Paus, tel 024 - 377 24 36

Ton van Seters (voorzitter a.i.), secretaris, tel 024 377 07 65

Toon Zondag (penningmeester), tel  024 378 28 76

Secretariaat 
Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Ledenadministratie
ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Redactieadres van de Stenen Bank 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Redactieleden
Jan Brauer, Wilma van Seters, Henk Termeer, Jacques de Vroomen.

vormgeving: Simone Weijs, fotografie: Frank Jongejan,  

advertenties: Toon Zondag

Lid worden? 
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie of tele-

fonisch via het secretariaat van de vereniging.  Het lidmaatschap 

kost € 10,- per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. 

Indien u elektronisch betaalt verzoeken wij u om tevens uw adres 

en postcode te vermelden. 

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Cor van der Donk a.i., tel. 024 373 34 88

Historie: Jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82

Ruimtelijke Ordening: Johan van der Mee, tel. 024 377 42 62

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Sociaal Cultureel: Mieke Welschen a.i., tel. 024 377 81 64

 Let op!

Kopij inleveren voor 7 juni op het redactieadres.

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. 
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Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl
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Door: Ton van Seters

Klooster Wolfskuilseweg:
plan voor nieuwbouw 66 huurappartementen
Op 14 januari 2009 presenteerde projectontwikkelaar Kloosterhof B.V. zijn plannen voor dit 
perceel aan de direct omwonenden. Na sloop van het huidige klooster wil men er een complex 
realiseren met 66 huurappartementen, die bij woningbouwcorporatie Talis in de verhuur zullen 
komen. Het plan bestaat uit vier blokken die door galerijen aan de achterkant met elkaar wor-
den verbonden. Het totale complex wordt ongeveer twee keer zo breed en in het midden twee 
keer zo hoog als het huidige pand. Het voorgestelde plan is qua inhoud naar schatting 4 tot 5 
keer het huidige gebouw.
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Website aangepast

Wist u dat de secretaris regelmatig de welkomstpagina op de 

website aanpast. U vindt daar het laatste nieuws over activiteiten 

in de wijk en nieuws uit de verschillende werkgroepen.

Neem beslist eens een kijkje op www.dorpsbelanghees.nl  

en u staat versteld wat de vrijwilligers in uw wijk voor u doen.



Hendriek (L) gaat, Simone komt!
Foto: Anna Rijken
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Buurt geschrokken
Tijdens deze informatiebijeenkomst waren nagenoeg alle 

direct omwonenden (ongeveer 50 personen)  zeer negatief 

over en fel tegen het voorgestelde plan. Enkele reacties 

van omwonenden:

— ‘Waarom zo kolossaal, zo hoog en zo breed?

— Waarom zoveel woningen; de helft is meer dan genoeg?

— Waarom wordt er niet gebouwd in lijn met het 

vigerende (bestaande) bestemmingsplan?

— Dit past niet in het huidige conserverende 

bestemmingsplan (behoud van de tuin rond het 

klooster die deel uitmaakt van de groene ring rond 

Hees, behoud van het dorpse karakter van Hees).

— Hoe is het mogelijk dat er een gebouw van 16 

meter hoog (5 lagen) zo dicht naast de bungalows 

aan de achterkant gebouwd gaat worden.

— De verkeerssituatie rond het nieuwe 

complex wordt zeer zorgwekkend.

— Het plan past totaal niet in de omgeving.

— Waar is de gemeente Nijmegen mee  bezig, als dit 

plan wordt toegestaan. Hebben ze nog wel een 

stedenbouwkundige visie op het stadhuis?

— Maak het complex lager (b.v. 2 lagen) en minder 

breed in lijn met de huidige bebouwing.’

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft deze reacties per 

e-mail aan de betrokken gemeenteambtenaren gestuurd. 

Ondanks het feit dat de gemeente Nijmegen zegt waarde 

te hechten aan het oordeel van de direct omwonenden 

over grotere nieuwbouwplannen in de stad, is hierop op 

6 februari per e-mail een zeer onbevredigend antwoord 

van de gemeente gekomen: ‘We hebben het plan gezien en 

geconcludeerd dat het voldoet aan de gemeentelijke beleids-

regels. Het plan is eveneens voorgelegd aan de wethouders 

Depla en Lucassen. Vanuit de gemeente gezien is er geen 

planinhoudelijke reden om geen medewerking aan het plan 

te geven.’

150 handtekeningen tegen het plan
Op initiatief van de Vereniging is inmiddels een groep van 

direct omwonenden gevormd, die actief probeert de bouw 

van dit grootschalige appartementencomplex volgens 

het huidige plan tegen te houden. Inmiddels hebben 150 

omwonenden met handtekening verklaard bezwaar te 

maken tegen het plan. Namens al deze ondertekenaren en 

met steun van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening van de 

Vereniging zijn brieven gestuurd naar de betrokken wet-

houders en naar de projectontwikkelaar. Het doel van deze 

brieven is hen duidelijk te maken hoe breed het verzet 

tegen de huidige plannen gedragen wordt. Tevens werd 

verzocht om een gesprek waarin vertegenwoordigers van 

de omwonendengroep de bezwaren kunnen toelichten. De 

fractievoorzitters in de gemeenteraad werden op de hoog-

te gesteld door een kopie van de brieven.  Inmiddels bera-

den de omwonendengroep en de Werkgroep Ruimtelijke 

Ordening zich op de verdere stappen. Het bovenstaande 

beschrijft de stand van zaken op 28 februari 2009. In de 

volgende editie van de Stenen Bank en op de website zullen 

we u nader informeren.

Nieuwe vormgever op de Bank
Door: Jan Brauer

Na vier jaar krijgt de Stenen Bank een nieuwe vormgever. De redactie dankt 
Hendriek Mulder hartelijk voor haar inzet. Zij heeft ‘onze bank’ vier jaar geleden 
een nieuw, mooi en professioneel gezicht gegeven en verder de stroom kopij 
in goede banen geleid. Prima werk! Nu geeft ze het stokje door aan een andere 
creatieve buurtbewoner-vormgever: Simone Weijs.

Simone Weijs neemt Hendrieks werk over. Met een eigen 

bureau Vormweijs spreekt zij graag over ‘Vorm – geving’. Zij 

legt dat uit: ‘Vormgeving is altijd en overal aanwezig. Alles wat 

gezegd, geschreven, getoond wordt, wordt bij een ontvanger 

gehoord, gelezen, gezien. Via een waarneembare buitenkant 

komt de inhoud via onze zintuigen binnen. Als het goed is zegt 

die buitenkant iets over de binnenkant. De vormgeving vertelt 

in beeld het binnenverhaal en is vaak de eerste kennismaking 

met dat binnenverhaal. Dat kan op vele manieren: Helder en 

concreet, of brutaal en agressief, dan weer stil en poëtisch. De 

inhoud is de ruimte voor de creativiteit en zo wordt vorm gege-

ven aan de inhoud. Ik hoop dat jullie, beste lezers, veel plezier 

beleven aan onze wijkkrant. Leuk dat ik daar vanaf dit nummer 

mijn steentje aan kan bijdragen.’

Hendriek: ‘Vier jaar geleden meldde ik me bij de redactie van 

de Stenen Bank. Ik vond dat het blad aan een facelift toe was. 

En, de opmaak verzorgen was een mooie manier om meer 

te weten te komen over de wijk waar ik woon. Nou ìs mijn 

werk m’n hobby, maar er zijn grenzen. Ik ben mede-eigenaar 

geworden van Einder Communicatie (pfff, niks kredietcrisis). 

Een bureau met twintig mensen (google maar eens). Daar 

ben ik druk mee. En o ja… ik heb ook nog een privé-leven.’  

Over haar vak zegt Hendriek: Anders dan kunst moet grafi-

sche vormgeving communiceren. Samen met een organisatie 

op zoek naar ‘wie ze (willen) zijn’ en ‘hoe dat er dan uitziet’. 

Dàt vind ik interessant. Het plaatje links is van Mondriaan. 

Onder van Anton Heyboer. Twee totaal andere schilderijen. 

Een aantal mensen valt op het één, een aantal op het ander. 

Smaken verschillen. Maar stel nou dat één schilderij het logo 

zou zijn van een vliegmaatschappij… Dan is ‘mooi of lelijk’ 

ineens niet meer zo aan de orde.
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Pink Sweater en Project Hees
‘Het project ‘Nijmegen Visueel’ is bedacht door Pink Sweater. 

Een film-videobedrijf van twee jongens. Pink Sweater wil 

44 Nijmeegse wijken in beeld brengen in een videoproductie 

waarin iedere wijk ongeveer vijf minuten krijgt. Het eindre-

sultaat zal eind 2009 in Lux gepresenteerd worden. Er wordt 

ook gedacht aan presentaties in winkel-etalages. De wijken 

zijn verdeeld over een twaalftal kunstenaars. Ik moet een 

idee uitwerken voor de wijken Bottendaal, Lankforst en 

Hees.

Ik heb met enkele bewoners van Hees gepraat en vervolgens 

gekozen voor de titel ‘De verborgen charmes van Hees’. Het 

idee bij het project van Pink Sweater is dat er in iedere wijk 

heel verschillende artistieke keuzes gemaakt worden. Hees 

bestond in het verleden vooral uit grote tuindersbedrijven. 

Die zijn bijna allemaal verdwenen. Soms zijn er nog stukjes 

boomgaard in privé-tuinen van te zien. Kloosters worden 

opgeheven en kerken lopen leeg. Een ontwikkeling waardoor 

bewoners elkaar veel minder dan vroeger tegenkomen. De 

verborgen plekjes heb ik de medewerking van de Heesenaren 

nodig. Ik hoop dat mensen met ideeën of met een tip contact 

met mij willen opnemen. Dan kan ik daarna aan het werk.

Kunstproject?
Of zo’n project nu iets met ‘kunst’ van doen heeft? In principe 

kan natuurlijk iedereen zoiets bedenken. Ik zie het krijgen 

van een goed idee plus de uitvoering van dat idee als kunste-

naarswerk. Ik werk heel graag met projecten waarin ik men-

sen verras. Dat ik die mensen net even op een andere manier 

laat kijken. Op een ander been probeer te zetten. Het gaat om 

het zichtbaar maken van dingen. Dat gebeurt niet altijd van-

zelf. Je stimuleert  dat mensen vanuit een nieuw perspectief 

naar iets gaan kijken. Dat is een belangrijke opdracht voor 

kunstenaars. Het project hoeft niet noodzakelijk in te houden 

dat een kunstenaar een kunstwerk in de wijk plaatst. Ik hoop 

dat ik veel hulp krijg uit Hees. Want alleen kan ik het niet.’

Foto’s: Frank Jongejan

Hees in de weg?
Op donkere dagen denken we wel 

eens dat de gemeente Nijmegen 

het dorpse Hees maar in de weg 

vindt liggen. Of het nu om de 

nieuwe stadsbrug gaat, de ont-

wikkeling en verbetering van 

het haven- en industriegebied, 

de verzorging van de westelijke 

verkeersstromen de stad in en de 

stad uit, steeds zijn het weer Hees 

en zijn voortvarende Vereniging 

Dorpsbelang Hees die bezwaar 

maken of dwarsliggen of anders-

zins roet in het eten gooien; 

de lijst met uitgegane brieven 

op www.dorpsbelanghees.nl 

spreekt boekdelen. De gemeente 

Nijmegen komt almaar met plan-

nen voor de ontwikkeling en ont-

sluiting van de stad en het onge-

luk wil dat Nijmegen de oplossing 

daarbij steeds linksom zoekt, 

d.w.z. langs de westelijke kant 

van de stad: daar is ruimte voor 

wegen, bruggen en bedrijfsterrei-

nen. Waarom niet rechtsom, dus 

langs de oostkant van Nijmegen? 

Daar liggen de heuvels van de 

stuwwal en de Ooijpolder en die 

blijven vanwege de grote hoogte-

verschillen en hun landschappe-

lijke waarde gespaard voor grote 

infrastructurele ingrepen. En dus 

is Hees de klos en ligt het steeds 

vaker dwars en in de weg.

Henk Termeer

Door: Jacques de Vroomen

Kunstenaar Mireille Ligterink:
Op zoek naar de charmes van Hees

De foyer van de Nijmeegse schouwburg ’s morgens om tien uur. 
Meestal sta je in die foyer met heel veel anderen. Op deze grijze och-
tend in februari lijkt die foyer leger dan leeg. Maar lang voel ik me 
daar niet verloren staan want er komt een vriendelijke dame op me af:  
Mireille Ligterink, kunstenaar. We lopen samen langs haar schilder-
werk dat in de schouwburg tentoongesteld is. Veel cirkels en veel felle 
kleuren. En tweeënvijftig portretten van Nijmegenaren. Ook die por-
tretten zijn opgebouwd in sprekende sterk contrasterende kleuren. Ik 
krijg koffie en we praten over haar project in Hees.

mensen lijken zich te hebben teruggetrokken binnen een 

min of meer gesloten privé-gebied. Al pratend met enkele 

Heesenaren kwam ik op het idee een route te ontwerpen 

langs leuke plekjes in Hees. In mei zou er dan een wandel-

tocht georganiseerd moeten worden langs die plekjes onder 

begeleiding van enkele bewoners van Hees. De wandelaars 

zouden ook verrassende verhalen te horen moeten krijgen. 

Hees had vroeger de bijnaam ‘de tuinen van Nijmegen’. Maar 

die ‘tuinen’ zijn nu min of meer verstopt. In de wandeling zou-

den mooie stukjes van dat ‘verstopte’ Hees ontdekt moeten 

worden. Een fraaie oude boomgroep in een particuliere tuin  

of bijvoorbeeld de binnenkant van een oud kloostergebouw. 

Verhalen hoeven niet altijd over een ver verleden tijd te gaan. 

Kinderen kunnen ook vertellen waar je heel leuk verstop-

pertje kunt spelen. In eerste instantie gaan we plekjes en 

verhalen verzamelen. Daar moeten we vervolgens een lijn 

in aanbrengen. Er is in Hees nog zoveel moois waar mensen 

in hun dagelijkse leven aan voorbij lopen. Ik kan dat project 

niet in mijn eentje vormgeven. Voor de ontdekking van fraaie Voor suggesties aan Mireille Ligterink kunt u haar e-mailen: info@mireilleligterink.nl
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‘Zo’n vijftig jaar geleden ontstond er in het oude Hees een 

nieuw buurtje met een vijftal straten. De straten kregen 

namen van exotische fruitsoorten. Als eersten betrok 

ik met mijn gezin op 29 mei 1959 ons nieuwe huis in de 

Ananasstraat, één van de 24 woningen. Spoedig volgden de 

andere bewoners. De straat was kaal en leeg. Al vlug ging 

iedereen aan de slag om de voortuin naar eigen smaak in te 

richten. Gelukkig kwamen er ook bomen, geplaatst door de 

gemeente aan één kant van de straat.

De eerste bewoners waren veelal jonge gezinnen en daar-

door werd het al snel een straat met veel spelende kinderen. 

Lange tijd stond er maar één auto in de straat, maar zo zoet-

jes aan kwamen er steeds meer auto’s, die voor inkrimping 

van de speelruimte zorgden. We hebben zelfs ook jarenlang 

een bijzonder vehikel in de straat gehad: paard en wagen 

en later de tractor van de Nijmeegse schillenboer. Nu ben ik 

nog steeds blij dat de grote ‘winkelwagen van Henny’ ons 

straatje aandoet.’

60 kinderen geboren
‘De samenstelling van de bewoners veranderde natuurlijk 

in de loop der jaren: meer gemêleerd, oud en jong. Altijd 

heerste er een prettige sfeer in de straat, dat is er gelukkig 

ook gebleven: elkaar vrijlaten en respecteren en zo nodig 

elkaar met raad en daad bijstaan. Al jaren is er ieder jaar een 

goed bezocht en gezellig straatfeest. De saamhorigheid in 

de straat komt bijvoorbeeld ook tot uiting bij een sterfgeval. 

Daarvoor wordt dan samen  voor een afscheidsgroet met 

bloemen. In afgelopen vijftig jaar zijn hier negentien mensen 

overleden, maar werd ook een zestigtal kinderen geboren. 

Wij voelen ons echte Heesenaren. Deze betrokkenheid blijkt 

ook uit het feit, dat er sinds de oprichting van de Vereniging 

Dorpsbelang vele straatbewoners actief waren in bestuur, 

werkgroepen of redactie van ons wijkblad de Stenen Bank.’

Dens Husman tot slot: ‘Was ik in 1959 de eerste bewoonster 

van de straat, nu in 2009 ben ik al jaren de oudste. Ik hoop 

door lieve straatgenoten omringd nog lang en gelukkig te 

mogen leven in de Ananasstraat.’

Ananasstraat 50 jaar jong!

Een van de pioniers uit de Ananasstraat, de krasse Dens Husman (82), vertelt 
hoe het allemaal begon in 1959. Zij liet ons ook een paar oude plaatjes zien.

Oproep: 

Door: Wilma van Seters

Er gebeuren in onze wijk soms ver-

velende incidenten. Bijvoorbeeld: 

steen door de ruit, beschadigingen 

aan auto’s, poging tot inbraak of 

ander vandalisme. Onze wijkagent 

en haar medewerkers willen graag 

melding hiervan, om zodoende een 

juist beeld te krijgen van wat, waar 

Omdat het bestuur voor sommige 

vraagstukken juridische adviezen 

wil inwinnen bij deskundigen, vraagt 

het zich af, of er onder onze leden 

mensen zijn die ons – in zo’n geval – 

vrijwillig willen bijstaan. Dat helpt 

en op welk tijdstip in onze wijk of in 

de buurt van uw huis is gebeurd. Uw 

hulp is daarbij onmisbaar. Dus: hebt 

u te maken (gehad) met welk klein of 

vervelend incident dan ook, schroom 

dan niet om dat kenbaar te maken bij 

wijkagente Monique Kropman  Tel. nr. 

0900-8844, 2e Oude Heselaan 181a. 

om onze stem krachtiger te maken. 

Het bestuur stelt het erg op prijs als 

u zich bij het secretariaat aanmeldt, 

per e-mail of telefoon. Adressen en 

telefoonnummers staan achterop de 

Stenen Bank vermeld. 

Dens Husman: De eerste én oudste bewoner
Foto: Frank Jongejan

Foto’s: Husman en Mahler

Door: Dens Husman



Heese bedrijven

Zie hier een mooi briefhoofd van een bedrijf uit Hees; een chocoladefabriek aan 

de Bredestraat! Herkent u het huis dat nu nog staat naast de stichting Overal? 

Volgende keer meer over deze fabriek. Heeft u ook een bijzonder briefhoofd van 

een Hees bedrijf? Geef het door aan de redactie of de werkgroep Historie.
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Boek over de geschiedenis van Hees

De Werkgroep Historie Hees, in de wandeling WHH geheten, is al enige jaren bezig met het 
voorbereiden van een boek over de Heese geschiedenis. En de beoogde publicatiedatum, 
in het jaar 2011, d.w.z. honderd jaar na de oprichting van de eerste Vereniging Dorpsbelang 
Hees, begint nu naderbij te komen. Daarom wil ik de trouwe lezers van De Stenen Bank 
namens de werkgroep alvast bijpraten en enthousiast maken voor het fraaie boek dat wij 
rond 2011 voor alle Heesenaren in petto hebben.

Door: Henk Termeer

waarin het oude en het nieuwe Hees steeds in een fotocol-

lage zijn samengebracht (AJ).

Materiaal voor het boek
Hebt u nog iets in bezit dat voor de geschiedenis van Hees 

de moeite waard is, dan wordt het nu wel hoog tijd om 

ermee voor de dag te komen, want anders is het voor deze 

geschiedenis van Hees te laat. Anne-Marie en Lidy zullen u 

graag helpen.

Of u zich al kunt inschrijven voor een exemplaar? 

Natuurlijk, heel graag, maar de prijs kunnen we u pas ver-

tellen wanneer we weten hoeveel subsidie we her en der 

bij elkaar gesprokkeld hebben kunnen krijgen.

Of u de uitgave financieel kunt ondersteunen? Absoluut, 

we zijn zelfs nu al erg geholpen met concrete toezeggin-

gen van advertenties dan wel giften of schenkingen (al dan 

niet op naam). Die bieden ons namelijk de mogelijkheid om 

hét standaardboek over de geschiedenis van Hees verder 

te verfraaien of uit te breiden. 

Uw antwoord op een van die vragen kunt u aan de werk-

groep doorgeven via Lidy Mahler, Ananasstraat 6, 6543 ZJ, 

tel. 024-3778540 of mahler5@hetnet.nl. 

Lidy heeft een omvangrijke Hees-documentatie opge-

bouwd met daarin alle publicaties over Hees, veel archief-

stukken en ook verslagen van interviews die zij hield met 

tientallen oudere Heesenaren. Ook het auteursteam 

bestaat uit vrijwilligers, namelijk Jan Brauer, Loek Jansen, 

Billy Gunterman, Henk Termeer en Ernst Verhees. Allen 

deskundige onderzoekers en historici.

Het boek zal, zo verwachten we nu, uit elf hoofdstukken 

komen te bestaan. We beginnen met twee inleidende alge-

mene hoofdstukken: een over de geschiedenis van Hees 

(HT) en een over de geografische ontwikkeling van ons 

dorp aan de hand van kaarten (BG). Daarna volgen kortere 

themahoofdstukken over: De strijd tegen het water (JB), 

Hees in tijden van oorlog (EV), Kerken, kloosters en scholen 

(LJ), Boeren, middenstand en economisch leven (JB), Vrije 

tijd en ontspanning (allerlei verenigingen en clubs; door EV 

en JB), Hees in prenten (AJ en LM) en natuurlijk ook over de 

Vereniging Dorpsbelang Hees I en II (JB en LJ). Het geheel 

wordt besloten met een plattegrond en een uitgebreid 

register van de namen van Heese huizen en landgoederen 

uit heden en verleden (HT en AJ) en een beeldgedeelte 

Levendig portret
We mikken op een historisch overzicht van de geschie-

denis van Hees, een boek dat een portret geeft van de 

mensen, hun leven en hun werk door de eeuwen heen. De 

uitgave beschrijft de ontwikkeling van hun woonomgeving 

en de relatie tot Nijmegen vanaf de middeleeuwen tot 

2000. Het wordt dus een echte aanvulling op de stadsge-

schiedenis van Nijmegen. We schrijven het boek voor een 

brede doelgroep: de huidige en voormalige bewoners van 

Hees, voor andere Nijmegenaren en voor historisch geïnte-

resseerden. Het wordt dus een populair-wetenschappelijk 

boek, historisch verantwoord, toegankelijk geschreven en 

met veel unieke afbeeldingen en foto’s. Van de geplande 

175 bladzijden zullen er naar schatting zeventig veelal uit 

historisch beeldmateriaal bestaan.

Om nog even bij het begin te beginnen. Anne-Marie Jansen 

en Lidy Mahler van de werkgroep zijn al jarenlang bezig 

en eigenlijk nog steeds bezig om materiaal voor het boek 

te verzamelen. Anne-Marie beschikt inmiddels over een 

 uitgebreid beeldarchief van Hees met talloze afbeeldin-

gen en foto’s. 

Links boven: Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant, augustus 1867
Onder: Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

Heese boer ca. 1907 (RAN) Oorlogsschade (coll. Werkgroep Historie Hees)
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We willen voor en door bewoners van de wijk Hees het 

bestaande groen in de wijk bewaken, verbeteren en waar 

mogelijk uitbreiden. We willen een bijdrage leveren door 

het groen in Hees ecologisch verantwoord, gericht op leef-

baarheid én vanuit een zekere esthetiek, zowel reactief 

als proactief centraal te stellen. Groen Hees wil ook een 

verbindende factor zijn tussen mensen/ bewoners van 

Hees: groen verhoogt immers de leefbaarheid van Hees. 

Samen verantwoordelijk zijn voor dat groen verbindt men-

sen onderling. U bent bij deze van harte uitgenodigd bij de 

‘groenactiviteiten’ en we zullen ons sterk blijven maken 

om kinderen als ‘greenwatchers’ te blijven betrekken bij de 

natuur in Hees. Uw respons is meer dan nodig.

Partners, ‘groene ogen en oren’
Onze gesprekspartners zijn het bestuur van Dorpsbelang 

Hees en de Gemeente. Op dit moment is dat Ewart van der 

Putten van stadsdeelbeheer en de uitvoerder René Jongen. 

Stephanie Wolf en Pierre Kersten zijn de huidige project-

leiders voor de laatste fase van Park West. Er is een brug 

tussen de werkgroep Ruimtelijke Ordening en de werkgroep 

Groen Hees, doordat één van de werkgroepleden Groen 

Hees ook lid is van de werkgroep Ruimtelijke ordening.

We gaan uit van het volgende gemeentelijke beleid: in 

eerste instantie overlegt de Gemeente met de werkgroep 

Park West vanaf nu dus Groen Hees, over groen in de wijk. 

Dan worden keuzes gemaakt in grote lijnen. Vervolgens 

worden bij de uitvoering van concrete deelprojecten 

de omwonenden gehoord en betrokken. De werkgroep 

heeft daarbij een coördinerende en controlerende taak, 

is betrokken bij het overleg met omwonenden en contro-

leert of de uitvoering volgens de afspraken gebeurt. Direct 

omwonenden reageren, volledig terecht, op incidenten. 

Als werkgroep Groen Hees proberen we de samenhang te 

bewaken.

De werkgroep adviseert het bestuur van Dorpsbelang 

Hees o.a. over beslissingen over groen, die de hele wijk 

aangaan. Indien er formeel richting gemeente wordt opge-

treden, is het bestuur eindverantwoordelijk. De werkgroep 

wil ‘de groene ogen en oren’ zijn in de wijk: alert en als 

aanspreekpunt over groene zaken, voor iedereen in Hees 

die zich bekommert om ons groen. Ideeën ter verbetering 

van het groen in de wijk zijn altijd welkom. U kunt ideeën 

aandragen via mail, door een werkgroeplid persoonlijk aan 

te spreken of zelf komen inbrengen op een vergadering. De 

data staan op de website van Dorpsbelang Hees onder het 

kopje: Groen Hees. De namen van leden van de groep staan 

in de Berichten-bijlage.

Door: Jacques de Vroomen

Mariken van Hees!

Er komt weer een opvoering van Mariken van Nieumeghen. Op 
initiatief en onder leiding van Peter Seijbel, leraar Nederlands aan 
de scholengemeenschap SSGN. De opzet lijkt groter te worden 

dan ooit in het verleden. De Gelderlander kopte terecht over 
een Marikenspektakel. Seijbel wil op verschillende plaatsen 
in de stad delen van het verhaal over Mariken en Moenen in 

beeld brengen. De opzet wordt zo omvangrijk dat er zelfs 
aan een opbouw van meerdere jaren gedacht wordt voor 
een complete performance. Een van de taferelen die de 

regisseur voor ogen staan is de binnenkomst van Mariken 
in Nijmegen. Die wil Seijbel lokaliseren in de historische 

Stikke Hezelstraat. Daar wordt Mariken lastig gevallen 
door kunstenmakers, landlopers en ander tuig, zoals  
De Gelderlander schrijft.

Zout, uien en lucifers
Maar er is in het Mariken-verhaal natuurlijk nog een scène 

die voorafgaat aan de binnenkomst  van de hoofdpersoon 

in Nijmegen. Mariken is op jonge leeftijd wees geworden. 

Ze is liefdevol opgenomen door haar oom die pastoor is 

op een niet exact omschreven plaats, een stukje buiten 

Nijmegen. Mariken is feitelijk de huishoudster van haar 

oom. Bij de opening van het stuk vraagt oom pastoor 

Mariken om naar de markt in Nijmegen te gaan. De provi-

siekast is zo goed als leeg en dient te worden aangevuld. 

De kaarsen zijn bijna op. Net als de lampenolie, de azijn, 

het zout, de uien en de lucifers. Mariken krijgt acht stuvers 

mee. Kennelijk was dat voldoende voor een goed gevulde 

boodschappentas. 

Er is in het verleden regelmatig gedicussieerd over waar 

die buitenparochie, waar Mariken met haar oom op de 

pastorie woonde, nu precies gelokaliseerd moet worden. 

Als regisseur Seijbel ervoor kiest Mariken in de Hezelstraat 

in de stad te laten komen dan moet er voor haar entree 

in de stad gebruik gemaakt zijn van de oude Heselpoort . 

In de tekst van het spel wordt ergens ook gesproken over 

een afstand van twee milen naar Nijmegen. Was Mariken 

een inwoonster van Hees? Was haar oom pastoor van het 

Petruskerkje? De combinatie Heselpoort en de genoemde 

afstand van twee mijl lijken een redelijke argumentatie 

voor dit standpunt. Misschien is twee mijl wat veel voor 

de afstand van de Petruskerk naar De Groote Markt van 

Nijmegen. Maar de schrijver van Mariken van Nieumeghen 

was een Antwerpenaar. Er zijn verschillende passages in 

het stuk die erop wijzen dat de man ( of vrouw?) de geogra-

fische feiten van Nijmegen en omgeving slecht kende.

De openingsscène van Mariken van Nieumeghen zou plaats 

moeten vinden vóór ons Heeser Petruskerkje. Want oom 

pastoor, heeroom moet ik zeggen, mag niet ontbreken. 

Met zijn constant gebed weet hij op het einde van het spel 

immers te bereiken dat Mariken uit de klauwen van de dui-

vel gered wordt. Er is dus een rechtstreekse lijnverbinding 

van ‘onze’ Petruspastoor naar Maria in de hemel. De theo-

logische kern van het stuk.

Nijmegen kan niet zonder Hees. Laat dat duidelijk zijn.

Wat wil de nieuwe Werkgroep Groen Hees?
Door: Cor van der Donk

De bekende werkgroep Park 
West is omgedoopt in Groen 
Hees. Werkgroepvoorzitter a.i. 
Cor van der Donk beantwoordt 
de vraag: Wie willen wij zijn en 
wat willen we doen?
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Villa Breehof werd in 1969 afgebroken, maar lag meer dan 100 jaar lang 
prominent aan de Korte Bredestraat, op de hoek met de Pomonastraat. 
Jan-Hendrik Coenen kwam er in 1937 op zesjarige leeftijd wonen en ver-
trok er pas toen hij trouwde in 1962. Zijn ouders verlieten Breehof toen 
het werd afgebroken. Hij gaf de redactie enkele kiekjes uit het familie-
album en Anton de Wildt pluist de historie van Breehof verder uit.

De bijna 80-jarige Jan-Hendrik Coenen vertelt: ‘Breehof 

had een kleine voortuin met een grote beukenboom en veel 

tabaksplanten voor eigen gebruik. Achter het huis hadden 

we een flinke moestuin. Aan de overkant van het huis was 

Sancta Maria te zien en daartussen een open veld begroeid 

met koren, dat door de nonnen van Sancta Maria al preve-

lend werd verzorgd. Het oorspronkelijke huis moet ergens 

rond 1800 gebouwd zijn. Een typisch Heese bouw: achter de 

voordeur een lange gang met aan beide kanten een kamer-

en-suite. Mijn vader Jan-Willem Coenen was aannemer/tim-

merman en verbouwde het in 1937 tot twee wooneenheden 

in opdracht van de eigenaar Van der Tuuk, een oud-Indiëgan-

ger die woonde op Dorpsstraat 126 (nu Schependomlaan 

118). Ons gezin ging er wonen en de familie Meyer werden 

de buren. Naast het huis werd een bedrijfsruimte ingericht. 

In juli 1942 vielen er bommen in de Dorpsstraat van Hees, 

waarbij Van der Tuuks huis volledig werd verwoest. Op dat 

moment waren zij gelukkig niet thuis en kwamen vervolgens 

tijdelijk bij ons inwonen.  Ook ons huis had forse schade hoor, 

aan het dak, schoorsteen, en alle ramen waren stuk! 

Overigens was van der Tuuk’s dienstmeisje Nellie Leenders 

wel in het huis toen de bommen vielen. Samen met haar 

zusje Marietje die bij haar logeerde, kwam ze flink gewond 

uit het puin tevoorschijn. (zie P. Eijkhout Bommen op Hees, 

1989). 

Veel lol
‘Omdat er na de oorlog grote woningnood was, kwam er een 

aanbouw achter het huis met een keuken met daarboven 

slaapkamers. De familie Piet van Son, huisschilder, trok er bij 

in. Van der Tuuk woonde inmiddels weer op zijn oude plek in 

een nieuw huis. In 1965 boden de erfgenamen van de in 1963 

overleden Van der Tuuk, Breehof aan mijn vader te koop aan 

voor 40.000 gulden. Dat was teveel gezien de slechte staat 

van het huis. Uiteindelijk werd het verkocht aan aannemer 

Van ’t Hof die het in 1969 sloopte en er vier huizen bouwde. 

Mijn ouders en tegelijkertijd ook buurman dhr. Meyer, 

verhuisden naar de net gebouwde Henri Dunantstraat. 

Inmiddels woon ik al vanaf 1963 hier op de Molenweg en 

denk nog vaak terug aan al die ruimte om ons heen: de tuin, 

de zandweg waarop we knikkerden en landrovertje speelden 

met de ouwe vijl van mijn vader. Ik hoor nog de nonnen op 

het veld. Ik zie nog de tabaksbladeren hangen in de schuur en 

Van der Tuuk, die een vreselijke hekel had aan ons witte kees-

hondje. Later in de oorlogstijd, naast alle ellende, hadden we 

toch ook veel lol. Kortom vele mooie herinneringen aan die 

goede ouwe ‘Breehoftijd’.

‘Knikkeren en landrovertje spelen op de zandweg’ 

Door:  Lidy Mahler
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1923…’  Waarschijnlijk wordt Breehof 

daarna door Straatman en later door 

Rense Jacob van der Tuuk - de nieuwe 

eigenaar per waarschijnlijk 1925 - 

alleen nog maar verhuurd, aan men-

sen als C. Terhorst, een boekhouder, 

en schilder R. Bruil.

Splitsing en sloop
Op 29 december 1936 verzoekt Van 

der Tuuk de gemeente de villa tot 

twee middenstandswoningen te 

mogen verbouwen. De geraamde ver-

bouwkosten zijn  ƒ 900,-;  aannemer 

J.W. Coenen voert het werk uit. In het voorjaar vindt de 

splitsing plaats. In het ene deel vestigt zich eind april 1937 

het gezin van deze aannemer; in het andere deel het gezin 

van de spoorwegarbeider Marinus Meijer. De Tweede 

Wereldoorlog spaart Hees en ook Breehof niet. Op een lijst 

van verwoeste en ernstig beschadigde huizen als gevolg 

van het oorlogsgeweld van 22 juli 1942 staat over Breehof:  

‘Ernstig beschadigd. Blijft wonen’. Om precies te zijn gaat 

het dan om M. Meijer (man, vrouw en twee kinderen) van 

In het bekende boekje Het Schependom van Nijmegen in 

woord en beeld uit 1912 staat op pagina 155: ‘Villa Breehof 

met een klein voorterrein en een prachtigen ooft- en groen-

tetuin achter het huis ligt rechts van de Korte Breestraat. 

Dit citaat was voor het stadsbestuur voldoende aanleiding 

om er een straat naar te noemen. Opmerkelijk is dat het 

betreffende huis bijna een kilometer verderop in het oude 

centrum van Hees lag. Op een perceel, dat in 1830 nog 

eigendom was van schoenmaker Willem Peters. Er stond 

toen al een ander huis, dat in 1832 herberg Het Fortuin 

wordt genoemd. Het voormalige Het Fortuin werd op 22 

juli 1942 door een torpedobom getroffen en lag precies 

op de hoek van de Korte Bredestraat en Schependomlaan, 

tegenover de Petruskerk. In 1830 verkocht Peters het per-

ceel aan Christian (Peter) Knurkes, die het ongeveer tien 

jaar later overdeed aan timmerman Peter Schopmans uit 

Hees.

Rond 1860 bouwde Schopmans op datzelfde perceel iets 

verderop aan de Bredestraat ’n huis, later bekend als villa 

Breehof . Lieden van allerlei pluimage bivakkeren als huur-

der in de villa. Perceel en huis blijven tot begin 20e eeuw in 

het bezit van drie generaties Schopmans: eerst Peter, later 

zijn zoon Joh. en ten slotte zijn erfgenamen. Dit zijn twee 

kinderen van Joh.: A.F. Schopmans, winkelier te Hees, en G. 

Schopmans, schoolhoofd te Millingen.

In 1906 verkopen deze erfgenamen een groot aantal 

Heese bezittingen aan fruitkweker Albertus Bomhof, 

waaronder de villa. Bomhof heeft waarschijnlijk de naam 

Breehof  ingevoerd, mogelijk verwijzend naar zijn ach-

ternaam en Breestraat, de straat waaraan de villa lag. De 

huisnaam was zowel op de voorgevel als in het tuinhek-

werk zichtbaar. Een oudere vermelding dan uit 1911 is niet 

aangetroffen. In dat jaar verkoopt Bomhof de villa aan 

autohandelaar A.J. Slisser uit Warmond en een jaar later 

koopt G.F. Westerman uit Weurt, zonder beroep, de villa op 

een veiling namens A.M. Tromp van Holst uit Amersfoort 

voor ƒ 8500,-. Westerman  huurt het met zijn echtgenote 

en zoon. Nadat eigenaar Tromp van Holst in 1920 over-

lijdt, gaat de villa in 1921 opnieuw onder de hamer. Voor 

ƒ 9425,- is Jan Straatman, schoenmaker te Hees, de nieuwe 

eigenaar van ‘De VILLA genaamd “Breehof” met SCHUUR, 

ERF, grooten TUIN ged. geschikt voor bouwterrein, waarin 

vele VRUCHTBOOMEN, aan de Korte Breedestraat, pl. gem. 22 

te Hees kad. grootte 44 Aren 60 centiaren verhuurd tot 1 Mei 

huisnummer 22 en J.W. Coenen (man, vrouw en 1 kind en 

3 inwonende personen) van huisnummer 24.  De aanne-

mingssom om de twee huizen, inclusief de timmerwerk-

plaats van Coenen, te herstellen bedraagt ƒ 2496,10. Op 

grond van de Wet Materiële Oorlogsschaden wordt door 

het Rijk een bedrag van ƒ 2133,-  aan eigenaar Van der Tuuk 

vergoed. Pas in 1954 is dit financieel afgehandeld.  In okto-

ber 1942 wordt een keuken aangebouwd, in 1946 gevolgd 

door een schuur voor Coenen, en in 1947 door een extra 

De verdwenen villa Breehof
De Breehofstraat is sinds mei 1989 een zijstraat van de Dikkeboomweg. Naar 
welke villa verwijst dit Breehof eigenlijk? We gaan op zoek in het oude Hees.

Door: Anton de Wildt

Breehof

Hees 1927
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  KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
  METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     
 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 FIJN STAALWERK
       

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 09 77   
F +31 [0]24 - 377 28 48 

E INFO@THOONEN.EU 
W WWW.THOONEN.EU 

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

<   advertenties   >

slaapkamer. Want: ‘Eind October a.s. wordt mijne zuster 

uit Indië geëvacueerd en komt met de “Kotta Inten”. Daar 

de ruimte hier erg beperkt is, heb ik die slaapkamer nodig’, 

aldus Van der Tuuk in een brief van 25 september 1947 aan 

de gemeente. Ook verkoopt Van der Tuuk ‘in het belang der 

Volkshuisvesting’ in juni 1953 een onbebouwd gedeelte van 

het Breehof-perceel ter grootte van 0.29.08 hectare aan de 

gemeente. In die tijd wordt naast de villa de Pomonastraat 

aangelegd.

In 1957 krijgt Breehof nog 

 riolering. Het echtpaar Coenen 

en Marinus Meijer - mevrouw 

Meijer is inmiddels overleden 

- blijven er tot voorjaar 1969 

wonen, waarna de sloophamer zijn werk doet. Op de vrij-

komende locatie worden in de loop van dat jaar de huidige 

vier-onder-een-kap-woningen gebouwd met de adres-

sen Korte Bredestraat 15-17-19-21. Bouwer is Bouwbedrijf 

W. v.d. Hof, Wolfskuilseweg 167. Waarmee de minder dan 

een kilometer verderop gelegen Breehofstraat het enige 

is wat in het straatbeeld herinnert aan deze villa. Maar 

gelukkig zijn er ook nog de foto’s uit het familiealbum van 

oud-bewoner Jan Coenen.

Reacties? Mail naar adewildt@hetnet.nl
Foto links: J-H Coenen, 24 jaar 

Foto rechts: Koren van de zusters
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vormweijs

Korte Bredestraat 54
6543 ZS  Nijmegen

m 06 - 505 301 88
t 024 - 378 72 13
w www.vormweijs.nl

webdesign    

typografie

grafische vormgeving

vormweijs | simone weijs n lid bno 
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<   advertenties   >

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)

> Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor

>  Winkel en postkantoor reeds om 08.00 u open  

(ma t/m vr)

> U bent van harte welkom

winkel   (024) 388 69 76 

postkantoor  (024) 378 58 10

Fax   (024) 373 28 27

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

<   advertenties   >

iNStALLAtie BuReAu WeLLeN
Gas, Water, CV, elektra, Zonne-energie

Dennenstraat 114

6543 JW Nijmegen

tel 024 378 28 95

fax 024 378 53 66

e-mail info@wellen.net

We zoeken nog personeel voor de bediening!

Mail naar: limbu173@planet.nl

Open!

GEVESTIGD: 

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

 Mw. Drs S.J.H. BERNTS

 Mw. Drs R.J.K. BLOO

Dr. de Blécourtstraat 38

6541 DJ Nijmegen

Mobiel: 06 410 65 111

iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

Oproep

Anton de Wildt verzamelt

Namen van huizen
en wil hiervan graag de achtergrond weten.

Het gaat om:

— Nog bestaande huisnamen van nog bestaande huizen.

— Verdwenen huisnamen van nog bestaande huizen.

— Verdwenen huisnamen van verdwenen huizen.

En… de betreffende huizen moeten wel op het 

grondgebied van de gemeente Nijmegen staan of  

hebben gestaan.

Kent u dergelijke huisnamen, neemt u dan even contact 

met hem op. 

tel: 024-3227278 (in principe tussen 18.00 en 21.00 uur), 

maar het liefst per mail:  adewildt@hetnet.nl

Muzikanten:
het kan nog steeds!
Je aanmelden om mee te doen met het Midsummer Nite 

concert van 11 juli aanstaande. Wij willen nog graag 

talentvolle musici, zangers en dichters uit Hees voor Hees 

laten optreden: 

Dus: zet de stap en meld je aan!  Graag even een berichtje, 

dan nemen we contact op:  Miekewelschen@tiscali.nl

Reacties Sursum Corda
Uit enthousiaste reacties op het artikel Sursum Corda in 

het decembernummer 2008 kwam naar voren  dat deze 

mannenzangvereniging in april 1935 opgericht is door 

enkele leden van de Heese Thomasvereniging. Zij repe-

teerden in de R.K. Landbouwschool te Hees.  Wanneer het 

koor is gestopt is onduidelijk. Materiaal en aanvullingen 

over Sursum Corda of andere Heese koren kunt u kwijt bij 

de werkgroep Historie, bij Lidy Mahler, mahler5@hetnet.

nl of tel. 024-3778540.


