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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.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Redactie

Ton van Seters (Voorzitter), tel 024 3770765
Toon Zondag - (Penningmeester), tel 024 3782876
Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel 024 3770765
Miny Schennink-Paus, tel 024 3772436
Minke Veldhoen, tel 024 8483719
Siebold de Graaf, tel 024 3481776
Jacques Huybrechts, tel 024 3780875

Jan Brauer, Rob Kuppens, Wilma van Seters, Henk Termeer,
Jacques de Vroomen.
vormgeving: Simone Weijs, fotografie: Frank Jongejan,
advertenties: Toon Zondag

Secretariaat
Wilma van Seters-van Steen, tel 024 377 07 65
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl
giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

In deze Stenen Bank…

Ruim aandacht voor jong en oud, hond en muis. Een heuse kinderafdeling erbij en ook het verleden
komt voorbij met een indrukwekkende lijst van oorlogsincidenten waarbij buurtgenoten het leven
lieten. Ook een stukje Indisch Hees wordt belicht in deze lekkere, luie Bank.

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

Feest in Hees
Top variété, Circus Caprioli, workshops, muziek, spanning en sensatie: het was er
allemaal op het gezellige dorpsfeest in Hees rond de Petruskerk op 5 september.
Kijk nou zelf!

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Redactieadres van de Stenen Bank

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

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65
e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Let op! : Kopij inleveren voor 22 november op het redactieadres.

Ledenadministratie
ledenadmin@dorpsbelanghees.nl
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Foto's: Ben Schennink

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl
Gehoord Uitspraken ergens opgevangen in Hees
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De Kinderagenda
tekst Jacques de Vroomen, tekening Fred Marcus
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›

Kinderpolitiespeurtocht › Zondag 11 oktober 2009
Kinderknutselmiddag
› Zondag 29 november 2009

Zie pagina 9

›

Door: Ton van Seters

Heese Honden (2)
Door: Rob Kuppens

Djumper en Dunya met Bart en Nathalie
Wie ’s avonds na etenstijd door een van de mooie Heese parken loopt,
heeft grote kans een van de vele Heese honden en hun baasjes tegen het
lijf te lopen. In deze rubriek in de Stenen Bank komen hondenbezitters
aan het woord en vertellen hun verhaal. Nummer twee in de serie.

Op zaterdag 13 juni 2009 lichtte wethouder Depla in de Gelderlander toe,
waarom de tweede Waalbrug alweer
een jaar vertraagd is. Dat is volgens
hem de schuld van een onrealistische
milieuclub. En van een paar bedrijven
die slechts uit zijn op eigen gewin.
Omdat deze enkelingen naar de Raad
van State stapten, moet heel Nijmegen
nog langer wachten op die verlossende
brug.

Foto: Frank Jongejan

Bart (28) woont in de weekenden en vakanties in
Nijmegen. In het dagelijks leven is hij namelijk politieagent
in Rotterdam en woont hij daar. Samen met zijn ouders is
hij het hondenbaasje van Djumper, een Engelse cockerspaniël. Hij vertelt: ‘Mijn moeder had ooit samen met haar zussen een cockerspaniël willen kopen, maar dat bleek achteraf
helemaal geen rasechte cocker te zien. Later hebben mijn
ouders dan toch wel voor een échte cockerspaniël gekozen;
Djumper dus’.
Nathalie (26) woont en werkt, als orthopedagoge, in
Nijmegen. Zij is de trotse bezitster van Dunya, een beagle.
Het voordeel van dicht bij huis werken is dat ze geen hondenuitlaatservice nodig heeft, want tussen de middag
komt zij regelmatig vanaf haar werk naar huis om met
Dunya te gaan wandelen. ‘Ik weet dat beagles er bekend om
staan dat ze eigenwijs zijn, maar ik hou wel van dat pittige
karakter: het betekent dat je hond nogal eens onverwacht
uit de hoek wil komen en dat zorgt soms voor een klein pro2
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Het bestuur van Dorpsbelang Hees reageerde op wethouder
Depla, die de beschuldigende vinger uitstak naar allerlei milieugroepen die met hun bezwaren de aanleg van de nieuwe stadsbrug zouden vertragen. Reden om in de Gelderlander een en ander
recht te zetten. Zie hier de brief die op 27 juni in de krant stond.

bleempje, maar meestal voor veel plezier’. Soms gaat Dunya
gewoon mee naar het werk. Nathalie vertelt dat er nauwelijks collega’s zijn die daar problemen mee hebben. Bart
vult aan: ‘Onder mijn collega´s is het zelfs vrij gewoon om
een hond te hebben. Maar waarschijnlijk ben ik de enige die
zo´n oude brompot heeft als Djumper. Hij is bijna 14 en doet
vrijwel de hele dag niets anders dan grommen’.
Maar het belangrijkste wat over Bart en Nathalie te vertellen valt, is dat ze sinds kort als stel (nog niet samenwonend) door het leven gaan. Het toeval – voor wie daar in
gelooft – begint al zodra Nathalie haar nieuwe appartement koopt. Zij kocht een appartement precies onder dat
van Bart’s zus. Dus daar troffen ze elkaar voor het eerst. En
daarna zagen ze elkaar veelvuldig tijdens het uitlaten van
de honden. Vanaf toen begon het contact echt te lopen.
Met andere woorden, de honden hebben hen veel geluk
gebracht!

De waarheid is een geheel andere.
Iedereen is voor een tweede Waalbrug,
wij ook. Maar niet ten koste van
de gezondheid van een deel van de
Nijmeegse bevolking. Dat effect wordt
door de gemeente echter voortdurend
verdoezeld. Ze spreekt steeds over een
‘Stadsbrug’. Dat is het niet. De brug
verbindt de A73 en A50 met de A325. De
gemeente haalt een snelweg voor doorgaand verkeer de stad binnen, met alle
gevolgen van dien.
De bewoners van Nijmegen West zijn
het kind van de rekening. De gemeente
weet heel goed dat hier de normen
voor schone lucht ernstig overschreden
worden. Daarom zette ze destijds een
stolp op verdere vervuiling. Maar zodra
het tracé van de tweede Waalbrug
bekend werd, haalde de gemeente
die beschermende stolp er weer van
af. Bescherming van de gezondheid
van de burgers moest maar even een
lagere prioriteit krijgen. Wethouder

Depla weet ook wel dat de luchtkwaliteitsnormen een vervuilende snelweg
van het niveau A73/A50 nooit zullen
toelaten in de stad. Daarom neemt
de gemeente in al haar duur betaalde
plannen en rapporten een loopje met
de werkelijkheid. Door bijvoorbeeld te
stellen dat doorgaand verkeer géén
gebruik zal maken van deze route maar
gewoon in de files bij Valburg en Ewijk
zal blijven aanschuiven. Door te stellen dat het planten van bermgroen
en het rijden met een sproeiwagen de
luchtproblemen wel zal oplossen. Door
zodanig met rekenmodellen te goochelen dat het verkeer op de Energieweg
zal afnemen door de aanleg van de
Stadsbrug. Ja, u leest het goed.
Zulke argumenten zijn ronduit ongeloofwaardig. Het is om dié reden
dat bewoners en de Vereniging
Dorpsbelang Hees samen met
Leefmilieu de gang naar de Raad van
State maakten. Vanaf het begin heeft
Leefmilieu aangegeven dat de wetgeving niet toestaat dat de brug wordt
aangelegd. De Raad van State zal
straks beoordelen wie er gelijk heeft.
Hoe eerder hoe beter, wat ons betreft.
Want op een tweede Waalbrug zitten
ook wij al jaren te wachten, maar niet
op een aanslag op onze gezondheid.
Vereniging Dorpsbelang Hees namens
verontruste burgers van Hees en
Nijmegen-West.
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Door: Cor van der Donk (werkgroep Groen Hees)

Kassen worden park!

Hazen in Hees

De werkgroep Groen Hees (voorheen wg Park West) heeft
zich jarenlang sterk gemaakt voor een groene verbinding
tussen het Distelpark en het noordelijk deel van Park West.
Dat is nu een feit: de grond is aangekocht en wordt park.
Inmiddels zijn de volkstuinen succesvolle groene buren
van dit plan. Het belooft een interessante wandeling te
worden. Het idee van spelen in het groen (Distelpark),
naar verpozen in het groen (nieuw aangekocht gebied)
om daarna in het noordelijk deel aan de overkant van de
Bredestraat te kunnen struinen in het groen komt dichterbij. De situering van een foeilelijk kunstgras voetbalveld
midden in ‘ons’ struingebied leidt echter tot blijvend onbegrip en verontwaardiging.
De werkgroep Groen Hees heeft voor de zomer een
enquête gehouden aan de Wolfskuilseweg en de Oscar
Carréstraat. Wij zijn blij verrast met de enthousiaste
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ontvangst en het grote aantal ideeën. Deze informatie is
dan ook onmiddellijk doorgestuurd naar de landschaps
architect. De ideeën varieerden overigens van een ruiger
struingebied tot een rozentuin; van een vlindertuin tot een
Romeins aangelegd park. Er zijn verzoeken om de waterpomp te integreren en ook om het park zo aan te leggen
dat de privacy van omwonenden wordt gewaarborgd. Als
werkgroep hebben we geprobeerd alle ideeën de verdiende aandacht te geven.

ons rijk gerekend door alvast de ontsluiting met de Oscar
Carréstraat mee te nemen. Het heeft er in ieder geval toe
geleid dat de gemeente, bij monde van Paul Depla, toegezegd heeft zich in te spannen om deze grond aan te kopen
zodra die mogelijkheid zich aandient. Alhoewel op lang
niet alle punten overeenstemming was (deels om budgettaire redenen, deels door verschillende inzichten) ligt er nu
een plan op tafel waar 22 september nog over doorgepraat
wordt. In wijkcentrum Heseweide is dan een inloopavond
van 18.00 – 22.00 uur.

Ze zijn weer terug. Al enkele jaren na
de inrichting van Park West kun je
vanaf de nieuwe wandelpaden door
het Achterveld, aan de noordkant
van de Bredestraat, weer haasjes
zien rennen. Dat is mooi, want Hees
en hazen horen vanouds bij elkaar.
De naam Hees betekende oorspronkelijk immers een gebied met hei
of struikgewas. De oudst bekende
Heese familie met de achternaam
De Heze voerde dan ook een haas in
zijn wapenschild, want dat dier stond
symbool voor het grote heideachtige gebied dat toen ten westen van
de stad Nijmegen lag en waar in de
13e eeuw het dorpje Hees ontstond.
Bovendien spraken de bewoners
‘hees’ en ‘haas’ allebei ongeveer uit
als hèès (zoals de geit mekkert: bèè)
De hèès zijn dus weer terug in Hèès.
Hopelijk overleven ze in Park West
ondanks het extra verkeer dat de
stadsbrug op de Energieweg zal brengen. Anders moet er misschien maar
een hazenstandbeeld komen.
Henk Termeer

Plannenboek
In het oorspronkelijk Plannenboek was al een eerste schets
aangeleverd door de gemeentelijke landschapsarchitect
Arnoud Janszon. De nieuwe tekening van Arnoud, mede
gebaseerd op inbreng uit de wijk en het alternatief ontwerp van de werkgroep zijn besproken tijdens de informatieavond op 30 juni. In ons alternatief ontwerp hadden wij

Over de ontwikkeling van het Noordelijk deel van het Park
en het andere wel en wee van het groen in Hees informeren wij in de volgende Stenen Bank. Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met leden van de
werkgroep Groen Hees
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Nijmegen visueel afgerond:
Hees op DVD
Door : Jan Brauer

Van ’t Lindenhoutmuseum vertelt
de historie over ‘een dorp voor wezen’

Op 4 september werd de presentatie van het project Nijmegen Visueel afgerond op het terras van LUX door Pink Sweater en de burgemeester. Er is een
DVD over het kunstproject over de 44 wijken van Nijmegen gemaakt. In Hees
speurden leerlingen van klas 2A3 van het Dominicuscollege naar de verborgen
charmes van Hees en hebben dit in een film verwerkt. Zie daarover het verslag
in de vorige Stenen Bank. De Heese opnames werden al eerder in onze wijk
gepresenteerd door de trotse leerlingen van het Dominicuscollege en docent
Joost de Laat en aan de wijk aangeboden. Dat gebeurde in Sancta Maria op
vrijdag 10 juli.
Door: Jan Brauer

Bezoek eens een museum! En dat kan al heel dichtbij onze buurt, namelijk in het voormalige Kinderdorp Neerbosch aan de Scherpenkampweg.
Het kinderdorp is voortgekomen uit ‘de Weezeninrichting', die in 1863 is
gesticht door Johannes van ’t Lindenhout. In de kapel op het voormalig
terrein ligt een interessant museum over de opvang van wezen.
Van ’t Lindenhout nam zijn eerste wezen op in een pand in
de oude binnenstad van Nijmegen maar al snel was dit huis
te klein. Hij kreeg aan de rand van Nijmegen, achter het
dorp Neerbosch, een stuk grond aangeboden en bouwde
daar de eerste weeshuizen. Van ‘t Lindenhout vond dat elk
weeskind recht had op opvoeding en scholing, zodat het in
staat zou zijn om met 18 jaar een zelfstandig bestaan op
te bouwen. Als vaklieden verlieten ze met hun ‘uitzetkist’
Neerbosch om in Nederland maar ook in Amerika en ZuidAfrika hun plaats te vinden.

Zelfvoorzienend dorp
Het weeshuis groeide uit tot een compleet dorp waar aan
het eind van de 19e eeuw zo’n 1100 kinderen woonden. Elk
nieuw huis, ook de kerk, werd door de jongens met hun
leermeesters gebouwd. Er kwamen werkplaatsen waar
jongens en meisjes een vak konden leren. Ze timmerden
meubilair, dat ook buiten de weesinrichting werd verkocht.
Op de boerderij en tuinderij werden groenten geteeld voor
de voeding van de kinderen. In de werkplaatsen maakte
men kleding, klompen en schoeisel. Ook was er een drukkerij van tijdschriften, boeken, almanakken en kranten. Van
’t Lindenhout schreef hiervoor veel artikelen en verhalen
over de Weezeninrichting, waardoor deze een landelijke
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bekendheid kreeg, maar waardoor hij ook inkomsten vergaarde, o.a. via sponsoren en liefdadigheidsinstellingen.

Museum open, 1e zondag van de maand
De geschiedenis vanaf de Weezeninrichting is te zien in
het Van ’t Lindenhoutmuseum in de Bethel-kerk op het
terrein van het voormalige Kinderdorp Neerbosch. Dit
museum geeft een indruk over de opvang van wezen vanaf
de vorige eeuw. Naast een historisch overzicht vindt men
gereedschappen uit de werkplaatsen, uitgaven van de
drukkerij, meubels, prenten, schilderijen, foto's, enz. Via
een maquette kan men 'een wandeling' over het oude
Neerbosch maken. En veel persoonlijke verhalen.
Het museum is elke eerste zondag van de maand geopend
van 12.00 tot 16.00 uur. Op andere dagen is het museum
te bezoeken na telefonische afspraak met de conservator/
archivaris. Het museum is gratis toegankelijk. Er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Enkele filmers,
de directeur en
VDH-voorzitter
Ton van Seters in
Sancta Maria

Website Kinderdorp Neerbosch

Deze aanpak past in de visie van het Dominicuscollege op het onderwijs, zo
lichtte directeur Pouwels toe. Leerlingen leren door middel van dergelijke producties basisvaardigheden: onderwerpen definiëren, vragen stellen en informatie verzamelen. Daarvoor moet ook contact worden gelegd met betrokkenen, dus ze leren te organiseren. Vervolgens moeten ze van al dat materiaal
een pakkend verslag maken in een video. Deze werkwijze is erg motiverend
voor de leerlingen. Een moeder van een jonge filmer : ‘Ik hoor hem nooit over
school, maar afgelopen weken heb ik alleen maar enthousiaste verhalen gehoor
over dit project.’ Voorbeelden van het filmwerk van de school zijn te zien op
internet: www. dominicuscollege.nl en op www.youtube.com /nieuwemedia

Op internet is een website gemaakt door een oud bewoonster van Kinderdorp Neerbosch. Deze site bevat veel informatie en foto’s uit de verschillende periodes.
Zie www.kinderdorpneerbosch.nl

De DVD is te verkrijgen bij het secretariaat voor €3,50. Bestellen via e-mail
(dorpsbelanghees@planet.nl), per post of per telefoon bij het secretariaat,
vóór 4 oktober a.s.

destenenbank

| september 2009 7

Foto's: Frank Jongejan

Door: Rob Kuppens

De dappere muis en spijkerpoepen in Hees
Kinderfilmmiddag
Op zondag 5 juli jl. was het dan zover: de eerste van een
hopelijk lange reeks activiteiten voor de kinderen uit Hees.
In basisschool De Lanteerne hadden zich maar liefst 16
kinderen tussen de 4 en de 11 jaar oud verzameld om te
kijken naar de tekenfilm Despereaux, de Dappere Muis.
Het was echt een spannende film, die zich afspeelde in
de wereld van de muizen. Jonge muisjes krijgen hier op
school les in ‘bang zijn’, zodat ze later als grote muizen
voorzichtig door het leven zullen gaan. Maar hoofdrolmuis
Despereaux is helemaal niet bang voor katten, ratten of
mensen! Als het de strenge leermeesters op school niet
lukt om Despereaux te leren wél bang te zijn, om bijvoorbeeld met zijn ogen te knipperen in geval van gevaar, dan
wordt hij verbannen. Ondertussen schiet deze avontuurlijke muis ook nog de prinses van het mensenrijk te hulp
om het ongelukkige en in grijstinten gehulde land te redden. Al deze doldwaze avonturen werden nog eens extra

spannend door de ondersteunende filmmuziek. En op dat
moment bleek hoe lief de Heese kinderen kunnen zijn. Een
van de aanwezigen meisjes hield op momenten dat het té
spannend werd, haar hand voor de ogen van haar kleinere
zusje. Oh, wat lief!
De kinderen werden in de pauze flink verwend met cola en
fanta, en ook de chips mochten natuurlijk niet ontbreken.
De kinderen waren allemaal erg netjes, er werd (bijna)
niets geknoeid. De aula was na afloop dan ook weer in
een mum van tijd opgeruimd. Ondanks dat het een hele
warme dag was en het de eerste kinderactiviteit van de
Vereniging was, mogen we kortom van een geslaagde middag spreken! Bij deze nog onze dank aan De Lanteerne.

Kinderspelmiddag
Zaterdag 8 augustus jl. stond de kinderspelmiddag op het
programma. Minke Veldhoen, bestuurslid VDH, heeft in de
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Meewerken aan Bouwdorp Hees 2010
Door: Monique Vermeulen

In de meeste wijken van Nijmegen is
het in de laatste week van de schoolvakantie een drukte van belang. Met
man en macht wordt er de hele week
druk getimmerd en geknutseld door
kinderen van 4 tot 12 jaar. Helaas
heeft onze wijk nog niet zo’n leuk
bouwdorp en moeten de kinderen uit
Hees uitwijken naar andere buurten.
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Maar zou het niet veel leuker zijn als
de kinderen van Hees in hun eigen
wijk met hun eigen vriendjes mee
kunnen doen?
Om die reden willen we graag een
werkgroep starten om ervoor te
zorgen dat we volgend jaar ook zelf
een bouwdorp hebben! Om dit voor
elkaar te krijgen zoek ik, Monique

Vermeulen, mensen die het leuk vinden om hierover mee te denken en
die tijd hebben om mee te helpen dit
te organiseren. Er moet nogal wat
geregeld worden! Lijkt dit je leuk en
wil je dat de Heese kinderen in zomer
2010 een geweldig bouwdorp kunnen
beleven, mail me dan; vermeulen.m@
chello.nl. Alvast bedankt!

weken eraan voorafgaand flink geflyerd overal in de buurt.
Tijdens het MidSummerNite concert van 11 juli 2009
kwam er welkome hulp. Een van de aanwezigen liet weten
dat haar dochter tal van activiteiten organiseert voor
de kinderen in de Emmalaan. Roos vond het erg leuk om
ondersteuning te kunnen bieden voor de kinderspelmiddag. Samen met haar vriendin Marloe hebben zij de hele
middag wel 25 kinderen geschminkt! Zo kon het gebeuren
dat er beren, hondjes en feeën van het zonnige weer aan
het genieten waren in het park in de Planetenbuurt.
Deze kinderen konden bovendien uitrazen met bijvoorbeeld flessenvoetbal en blikkengooien. Voor diegenen die
het wat rustiger aan wilden doen, was er het ringenwerpen en zelfs het oud-Hollandse spijkerpoepen werd gesignaleerd. Ook het twisterspel was bij zowel de meisjes als
de jongetjes erg geliefd.
En wat bleek; de aanwezige ouders (met name moeders)

van de kinderen vermaakten zich minstens evenzoveel! Buurtgenoten die elkaar nog niet kenden, raakten
in gesprek over de kinderen en over koetjes en kalfjes.
Skippieballen en extra stoepkrijt en bellenblaas werden
snel thuis opgehaald. Zo werd dus ook volop gewerkt aan
de prettige sociale contacten in de buurt. En bovendien
mocht de vereniging zich na afloop weer een lid rijker
rekenen.

Voor de komende maanden zijn er twee activiteiten
voor álle kinderen uit Hees. Neem gerust broertjes
en zusjes, vriendjes en buurkinderen mee! En vergeet
alstublieft niet alle kinderen op te geven bij Minke!

Kinderknutselmiddag

Bij deze gaan tot slot nog de complimenten uit naar Minke
voor het organiseren van deze twee bijzonder geslaagde
middagen. Zeker op de kinderspelmiddag werd zij vanuit
de kant van de ouders uitdrukkelijk bedankt voor deze
initiatieven waardoor ook de kinderen van Hees zich meer
met hun buurt verbonden zullen voelen.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Kinderagenda
Knutselen voor de feestdagen en een verrassing van onze
Goedheiligman...
Wanneer? Zondag 29 november 2009, van 14 tot 16.30 uur.
Waar? Het Slingertouw, Fl. Nightingalestraat 1.

Kinderpolitiespeurtocht
Leuk én spannend voor jong (vanaf 5 jaar) en oud (tot een
jaar of 12)!
Wanneer? Zondag 11 oktober 2009, van 14 tot 16.30 uur.
Waar? Locatie van de start: de speeltuin in het Distelpark
(kruising Wolfskuilseweg-Schependomlaan)

Als er nog ouders of oudere broers en zussen zijn die willen
helpen: graag!
Voor inschrijving voor een of beide activiteiten, hulp, en
vragen en suggesties, mail Minke Veldhoen
(minke.dorpsbelanghees@hotmail.com).
destenenbank
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Oorlogsdoden in Nijmegen-West,
mei 1940 – augustus 1944
Op de website www.oorlogsdodennijmegen.nl zijn de
namen en vaak ook de foto’s te vinden van de doden
die als gevolg van oorlog en bezetting in Nijmegen
zijn gevallen in de periode 1940-1945. We hebben
het dan over militairen (Nederlandse, geallieerde en
Duitse) en burgers en dat waren er voor Nijmegen
als geheel waarschijnlijk meer dan drieduizend. Op
de site staan tot nu toe de namen van ongeveer 2500
personen, meest burgers.
Hieronder hebben we ter gelegenheid van de 65-jarige
herdenking van de bevrijding van Nijmegen de namen
opgenomen van de 40 oorlogsdoden die volgens die
site in Nijmegen-West rondom Hees (begrensd door
Industrieweg, Marialaan, spoorweg, Graafseweg en MaasWaalkanaal) zijn gevallen van mei 1940 tot aan september
1944; in het volgende nummer nemen we de namen op
van de 40 oorlogsdoden die van september 1944 tot mei
1945 in dit deel van Nijmegen vielen. Vanwege de ruimte
hebben we namen van de oorlogsdoden in het noordelijkste deel van Nijmegen-West weg moeten laten. Dat veel
kleinere, maar aan de rivier, vlak bij de brug, het spoor en
het station gelegen gebied telde in de hele periode ook nog
eens 80 doden.
De namen staan hier in chronologische volgorde vermeld met een korte aanduiding van de oorzaak van hun
dood. We hebben voor een groter gebied dan alleen Hees
gekozen, omdat alleen dan duidelijk wordt hoe bedreigend de situatie voor de Heesenaren was. Met name in
de periode van bevrijding en frontstad vielen er vrijwel
dagelijks doden in Nijmegen en door naar een groter deel
van Nijmegen-West te kijken, zie je dat er nog veel meer
slachtoffers vlak bij Hees vielen. De oorlogsdoden die het
dorp Hees telde, zijn via de vetgedrukte straten snel
terug te vinden. We houden ons aanbevolen voor persoonlijke verhalen uit deze periode. Die verhalen en uw aanvullingen en correcties kunt u sturen naar de redactie of naar
info@oorlogsdodennijmegen.nl.

Door: Henk Termeer

Mei 1940
— Azaleastraat 44: op 11 mei 1940 sneuvelt Wilhelmus
F. van Benthem (geboren 8 december 1919) in de strijd
om de Peel-Raamstelling in Asten (NB)
— Kerkstraat 149 op 12 mei 1940: Arend Hendrik
van Lienden, gevallen als dienstplichtig soldaat te
Rotterdam (geb. 24 juni 1906 te Elst)
— Azaleastraat 16: op 13 mei 1940 sneuvelt soldaat
Antonius H.L. Geurts (geboren 5 juli 1918) in de slag
om de Grebbeberg te Rhenen.
— Putterstraat 9: op 21 mei 1940 sneuvelt soldaat
Gerardus H. Bonte (geboren 14 september 1911 te
Bergh) te Gassel

Juli 1942
— Dorpsstraat 118-122 (thans Schependomlaan) op 22
juli 1942 vindt er in het hartje van Hees een bominslag plaats waarbij omkomen: de gepensioneerde
hoofdonderwijzer Andreas van Loon (geb. 4 september 1861 te Wijckel), de belastingambtenaar Helmer
Geert Jansen (geb. 10 september 1894 te Schiedam)
en zijn vader de gepensioneerde belastingambtenaar
Helmer Harmannus Jansen (geb. 29 januari 1860 te
Nieuweschans)

Augustus 1942
— Koninginnelaan 205: grondarbeider Heinrich G.K.
Huyink, geb. 10 september 1908 te Ratingen (Dld.),
verspreider van het illegale blad De Waarheid
(Nijmegen) en oud-leider van de CPN-afdeling
Nijmegen, wordt gearresteerd op 25 juni 1941 en komt
als gevolg van ziekte op 7 augustus 1942 om in de
gevangenis van Stutthof(en) (Polen).

November 1942?
— Bredestraat 168: Jurist Moritz Herbert Eugen
Neufeld (geboren 22 november 1902 te Berlijn) en zijn
echtgenote zangeres Mathilda Rebecka Ida NeufeldWallach (geb. 7 november 1895 te Düsseldorf).
Dit joodse echtpaar vestigde zich op 21 juli 1939 in
Nijmegen. Van hem en zijn vrouw is niet bekend waar
en wanneer ze na hun deportatie vanuit Sancta Maria
(vermoedelijk in november 1942) omgekomen zijn

Foto vanuit geallieerd vliegtuig op 19
september 1944. Hees is goed zichtbaar.
(bron RAN).
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April 1943
— Koninginnelaan 195: de joodse magazijnknecht David
Tokkie (geb. 15 juli 1885 te Amsterdam) werd na keuring door de GGD gedeporteerd en tewerkgesteld in
een werkkamp voor joden en kwam op 22 oktober
1942 om in het concentratiekamp Auschwitz. Zijn
echtgenote Betje Tokkie-Hoed (geb. 11 juni 1876 te
Amsterdam) woonde sinds 5 mei 1924 in Nijmegen en
werd op 13 april 1943 vanuit Westerbork op transport
gesteld naar Sobibor, waar zij op 16 april 1943 werd
vermoord.

Juni 1943
— Begoniastraat 13: schippersknecht/losarbeider
Adrianus W. Phoelich (geb. 14 december 1921) komt op
26 juni 1943 in Koblenz om het leven, vermoedelijk bij
werk ten behoeve van de Arbeitsdienst.

Februari 1944
— Anjelierenweg 45: Matheus Schutten, geb. 11 augustus
1884), komt op 22 februari 1944 bij het bombardement om het leven.
— Azaleastraat 6: de 8-jarige Wim Th. Hoenselaar (geboren 22 augustus 1935) komt om door het bombardement van 22 februari 1944 bij de tramhalte voor V&D
— Bredestraat 46: Corry van Haeren, geboren 12 april
1926, omgekomen bij bombardement 22 februari 1944
op Kraijenhofflaan
— Bredestraat 40: Dirk Rutten; geboren 3 oktober 1906;
omgekomen bij bombardement 22 februari 1944
— Dorpsstraat 44 (thans Schependomlaan): de 13-jarige
Coosje (Jacoba Johanna Maria) Karhaus (geb 17
november 1931) komt door bombardement van 22
februari 1944 op Kraijenhofflaan

— Dorpsstraat 94 (thans Schependomlaan): Aggie
Peters (Agnes Theodora Helena, geb. 3 september
1913) komt om als gevolg van bombardement van 22
februari 1944 op Stikke Hezelstraat
— Floraweg 19: de 24-jarige Gijsbertus van den Berg
(geb. 8 januari 1920) werkte bij de W.B.N.A. Om 13.00
vertrok hij bij zijn moeder om als losarbeider bij het
station te gaan werken..
— Koninginnelaan 75: melkboer Theo H. Fransen wordt
bij zijn werk op het Valkhofplein dodelijk getroffen
door het bombardement van 22 februari 1922
— Koninginnelaan 136: de hoogzwangere Doortje
Tersteeg-Eichelsheim, geb. 8 mei 1922) komt in het
centrum om als gevolg van het bombardement van 22
februari 1944
— Koninginnelaan 163: Gerard A. de Man, geb. 20 oktober
1935, komt om als gevolg van het bombardement van
22 februari 1944
— Leeuwerikstraat 4: Maria Titselaar-Stoep (geboren 18 augustus 1891) wilde met een vriendin
op de Krayenhofflaan de tram nemen om in het
Canisiusziekenhuis een zieke te bezoeken. Toen het
bombardement losbarstte is zij de winkel van bakker
De Bie ingevlucht en omgekomen. Haar graf is door
een bominslag in september 1944 verwoest.
— Oude Heeschelaan 205: Pieter de Boer (Pieter Jacobus
Johannes, geb. 26 augustus 1891 te Amsterdam) komt
om door bombardement 22 februari 1944. Was vader
van zes kinderen.
— Oude Heeschelaan 12: leerlingcoupeuse bij firma
Haspels Martha B. Horbeek, geb. 7 oktober 1927)
omgekomen door bombardement van 22 februari
1944 op Lange Burchtstraat

— Oude Nonnendaalseweg 73: leidekker Frans Bosmans,
geb. 25 februari 1891te Uden: omgekomen door bombardement 22 februari 1944.Lange Hezelstraat hoek
Houtstraat. Was vader van elf kinderen
— Tweede Oude Heselaan 125 (later gewijzigd in 137):
Joke Schoonderwoerd (Johanna Maria, geb. 6 juni
1922): omgekomen door bombardement 22 februari
1944 bij het Stationsplein
— Pastoor Zegersstraat 6: de 14-jarige Hans Meiners
(geboren 11 februari 1930) en zijn broertje, de 9-jarige
Gerrie Meiners worden, op weg naar school, op de
hoek van de Houtstraat en de Stikke Hezelstraat
dodelijk getroffen door balken van de vallende St.
Stevenstoren
— Pastoor Zegerstraat 25: vermist: baby Frans Jansen,
geboren 8 mei 1943, en mw. Barbara Jansen-Schenk,
geboren 1 augustus 1917 (verder geen gegevens
bekend)
— Pastoor Zegersstraat 55: de 18-jarige kantoorbediende bij de Gelderse Spaarbank Dini Hermens komt om
in een van de winkels van de Krayenhofflaan, waarin
ze op weg naar huis voor de bommen was gevlucht.

Maart 1944
— Oude Heeschelaan 462: Eduard C.J. Hoogendorp, geb.
10 september 1922: komt om op 1 maart 1944 als
gevolg van bombardement 22 februari 1944.
— Emmalaan 5 op 13 maart 1944: onderwijzer Wim J.H.
Horstink, onderwijzer aan de Thomasschool aan de
Koninginnelaan, geb. 16 juli 1893 te Deventer, komt om
als gevolg van het bombardement op 22 februari 1944

Mei 1944
— Wolfskuilseweg: de joodse onderduiker meubelhandelaar Barend Velleman (geb. 18 februari 1886
te Alkmaar) en zijn zoon Arno H. Velleman (geboren
8 april 1922 te Amsterdam) werden rond de jaarwisseling 1943-1944 van een onderduikadres op de
Hindestraat overgebracht naar een onbekend adres
op de Wolfkuilseweg. Door verraad werden zij daar
op 6 april 1944 om 10.45 opgepakt. De volgende dag
om 6.15 werden zij naar Westerbork vervoerd. Barend
kwam op 22 mei 1944 in Auschwitz om het leven en
Arno op 2 mei 1945.

Juni 1944
— Molenweg 214 op 6 juni 1944 gefusilleerd: politiefotograaf en lid van politieverzet Wim Beermann
(Wilhelmus Adrianus, geb. 20 augustus 1909 te
Amsterdam) na aanslag op infiltrant Ederveen op 24
september 1944

Juli 1944
— Nieuwe Nonnendaalseweg 15: op 21 juli 1944: machinebankwerker / wasserij-eigenaar Tonny Kuerten
(Antonius Johannes, geb. 20 juni 1919), lid van de
Knokploeg Nijmegen, gefusilleerd in Kamp Vught
waarschijnlijk mede vanwege aanslag op Duitse militair in Kronenburgerpark.

Bidprentjes, bron: www.noviomagus.nl
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Insulinde, een Indische enclave van 1918-1970
Door: Maikel Ehlebracht

‘Mijn vader werd januari 1955 directeur van Insulinde.
Daarvoor was hij landrechter en vertegenwoordiger van de
Sultan van Ternate. Daar is hij ook geboren. Hij studeerde in
Leiden, waar hij mijn moeder leerde kennen. In 1937 zijn ze
naar Nederlands-Indië gegaan. In 1947 keerden ze met mijn
oudste broer terug naar Nederland. Ze hebben een tijdje in
Haarlem gewoond, waar ik ben geboren. Begin 1955 gingen
we dus naar Hees.
Mijn vader was erg blij met de functie vanwege zijn ‘roots’.
Hij werkte nu tussen de Indische mensen en kon de contacten
met andere Indische instellingen onderhouden. Regelmatig
bezocht hij bijeenkomsten van Oudindisch militairen in onder
andere Bronbeek en de Prins Hendrik Kazerne. Ook was hij
erg blij om als oud-koloniaal ambtenaar bij een Indische omgeving aan de slag te kunnen, in een tijd waarin de arbeidsmarkt werd overspoeld door (oud-)ambtenaren en burgers
uit de voormalige kolonie.

Insulinde: de naam staat nog stevig in het hek
gesmeed op de hoek van de Schependomlaan en
Voorstadslaan. Van 1918 tot 1970 was hier, in de
verbouwde villa van circusdirecteur Oscar Carré
onder die naam een opvanghuis voor militairen
en burgers die uit Nederlands-Indie terugkeerden. Insulinde was met 30 tot 40 bewoners heel
lang een Indische enclave in Hees die eind jaren
’60 opging in Nijmeegse bejaardenhuizen. Marian
de Santy groeide er op als klein meisje. Zij is de
dochter van drs. H.A.P. de Santy, van 1955 tot 1968
directeur van Insulinde. Voor de Stenen Bank pakt
zij haar fotoalbum en vertelt levendig over het
dagelijks leven in het tehuis.

Foto rechts: directeur De Santy
Foto boven: Marian de Santy en haar moeder
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prinsesje. Beneden, aan de rechterzijkant, was er een smalle
entree met rechts een eetzaal, conferentiezaal, een biljartzaal met aansluitend de bibliotheek. Aan de linkerkant aan
de voorkant van het gebouw, had je een kleine ziekenzaal en
een klein kantoortje van mijn vader. Op de eerste verdieping
waren grotere kamers, enkele met een balkon. Veel van de
kamers waren echter klein, met enkel een kast en een bureau
over een opklapbed om ruimte te besparen. Je kon daar nog
een trap omhoog, op de verdieping onder het dak met de eenpersoons kamers. Elke kamer, ja eigenlijk de hele villa, was
eenvoudig en tamelijk oubollig ingericht. Met uitzondering
van een aantal muren die waren versierd met allerlei speren

Insulinde was een prachtig groot huis, met een heerlijke tuin.
Deze tuin was voor ons als kinderen geweldig, al mochten we
er van onze vader niet altijd met teveel kinderen in spelen
omdat hij bang was voor overlast voor de bewoners. Er was
een mooie grote boomgaard met appel- en kersenbomen,
een groot gazon met in het midden een soort eilandje van
rododendrons. Dit noemden we ook het eilandje. In de voortuin stond een grote kastanjeboom, daaronder had meneer
Kablauw zijn invalidenwagen vaak geparkeerd. Volgens mijn
broer kwam ook vaak een mevrouw Carré naar deze boom
kijken, waarin ze in haar jeugd vaak geschommeld had. Na
verloop van tijd is er een stuk grond aan de achterkant van
de buren gekocht voor een aantal moestuintjes. Ook was er
een hok met varkens, die dan om de zoveel tijd bij de slager
op de hoek werden geslacht.

Speren en souvenirs
De tuin was zo groot dat je met je fiets fijn rondjes kon
rijden. Onder de villa was een grote fietsenkelder en in
de vele stook- en voorraadhokken kon je ook fantastisch
spelen en dwalen. Bij de entree kwam je in een grote hal met
een statige houten trap. Ik voelde me daarop altijd net een
destenenbank
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De bewoners hielpen vaak met huishoudelijke klusjes, zoals
het uitdelen van de avondboterham of het schillen van appels en andere soorten fruit of groente uit de tuin. Dit deden
ze vrijwillig, vaak gezellig samen om zich zo nuttig te maken
voor het tehuis. Als er geld voor was, gingen we met de bewoners op excursie, zoals naar Overloon. Ook bezochten we
regelmatig Bronbeek. Ter ere van mijn verjaardag gingen we
een keer naar de Efteling. Ons gezin bracht veel tijd door met
de bewoners; sommigen werden voor ons ooms en tantes. De
mensen hebben ons dan ook erg gesteund tijdens het ziekte
en sterfproces van mijn eerste moeder. Achter de villa stond
ons huis, dat met een gang verbonden was. Mijn vader had
als directeur gratis kost en inwoning.

M E TA A L B O U W

AN

SINDS 1897

TA U R

Veel ooms en tantes

dat mijn vader van de ene op de andere dag op non-actief
werd gesteld. Hij mocht het tehuis waar hij zich 13 jaar met
hart en ziel voor had ingezet op straffe van ontslag niet
meer betreden. Mijn vader zei hierover:’ ik leg me hier om de
verdommenis niet bij neer, maar ja Barbertje moet hangen’
wat zoiets betekend als; ook al ben je onschuldig je blijft
verdacht. Helaas was de sfeer tussen het bestuur en mijn
vader vanaf toen ernstig verziekt. Zonder mijn vader en mijn
tweede moeder, die hoofd van de huishouding was, te informeren, werd een nieuwe verpleegster aangenomen en nieuw
servies aangeschaft. Bovendien stond ons eten voortaan in
het gangetje voor de deur te wachten. Tijdens de rechtszaak
kwam naar voren dat mijn vader zeer veel voor de mensen in
het tehuis overhad en zijn taak meer dan voortreffelijk had
verricht. Hij is dan ook in het gelijk gesteld en kreeg een schadevergoeding van 30.000 gulden. Toch heeft de hele nasleep
hem geen goed gedaan. Natuurlijk kon hij soms streng zijn,
wat moet anders verwachten van een voormalig landrechter, maar hij kon zeker op het juiste moment zijn hart laten
spreken.’

ES

en ander souvenirs van die bewoners. Via een trap in de linnenkamer kon je op het dak komen, waar een sirene stond.
De mensen waren niet vaak op hun kamer. Meestal zaten ze
voor op het bordes, om van de tuin te genieten of naar het
langskomende verkeer te kijken. Verder brachten ze hun tijd
door in de bibliotheek, biljartzaal of in de gemeenschappelijke eet- en recreatiezaal. Hier deden we vaak alles samen,
van het gezamenlijk eten in de eetzaal tot het vieren van verjaardagen en feestdagen. De bewoners vonden dit geweldig
en verwenden ons tijdens sinterklaas en kerst vaak extra. In
mijn tijd woonden er met uitzondering van een jonger paar,
alleen ouderen.

NEN B

< advertenties >

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

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

Rond 1966 verscheen er een voor mijn vader vervelend
verhaal in de krant. Mijn vader zou een schrikbewind voeren,
en door bezuinigen op het eten en andere dingen het leven
van de bewoners verzieken. De klachten zorgden ervoor

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S
STADS- & HYBRIDEFIETSEN

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
T +31 [0]24 - 377 00 06
E THOONEN@BIKETOTAAL.NL
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL

Foto’s mevrouw M. de Santy
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< ingezonden mededelig >

< advertenties >

Woonzorgcentrum Sint Jozefklooster zoekt
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

< advertenties >

De muziekschool bij u in de wijk!

Gastvrouw / gastheer: u draagt de zorg voor koffie en thee
en assisteert bij algemene activiteiten of in de huiskamer
waar ouderen verblijven die zowel geestelijke als lichamelijke
zorg nodig hebben. U wordt begeleid door een professionele
beroepskracht.
Bezoekvrijwilliger: u bezoekt een vaste bewoner die behoefte
heeft aan wandelen, markt of winkelbezoek.Een luisterend

Voor beginnende muzikanten,
kinderen vanaf 6 jaar, maar ook volwassenen.
Probeer allerlei instrumenten uit
en leer noten lezen.
Kleine groepen, optimale begeleiding.

m

oor, het houden van een gesprek of een spelletje op de kamer.
Wij bieden: inwerkperiode, reiskosten, vrijwilligersoverleg,

l
o
o
h
c
s
uziek

nieuwsbrief v/d Waalboog. Faciliteiten die de Waalboog aan
vrijwilligers aanbiedt zijn o.a. mogelijkheden voor deelname
aan bedrijfssport, kortingspas, etc.
Wij zoeken vrijwilligers die de bewoners uitnodigen om hun
eigen leven vorm te kunnen blijven geven en die ondersteuning
kunnen bieden die zij nodig hebben.
Werktijden zijn in overleg, dagelijks tussen 9 en 21.00 uur.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met

Kinderen die in een band willen spelen
kunnen ook bij
terecht.
Meld je aan!

We zoeken nog personeel voor de bediening!

Ook voor kinderfeestjes.

Open!

Mail naar: limbu173@planet.nl

Vraag de folder aan of kijk op
www.muziek-op-maat.nl
Patrijsstraat 39, 6542 TL Nijmegen
info@muziek-op-maat.nl T 024 - 377 9658

Jenny de Bruin, Kerkstraat 65, 6543 KG Nijmegen.
Telefoon: 024-3715911

Naamloos-6 1

08-05-2009 17:17:26

GEVESTIGD:

INSTALLATIE BUREAU WELLEN

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

grafische vormgeving

vormweijs

Gas, Water, CV, Elektra, Zonne-energie

Dennenstraat 114

Mw. Drs S.J.H. BERNTS
Mw. Drs R.J.K. BLOO

6543 JW Nijmegen
tel 024 378 28 95
fax 024 378 53 66

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Dr. de Blécourtstraat 38
6541 DJ Nijmegen
Mobiel: 06 410 65 111

e-mail info@wellen.net

> 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

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen,
in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl
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winkel 		
postkantoor
Fax 		

(024) 388 69 76
(024) 378 58 10
(024) 373 28 27

webdesign

Korte Bredestraat 54
6543 ZS Nijmegen
m
t
w

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

vormweijs | simone weijs n lid bno
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