
destenenbank   |  maart 201020

destenenbank
 In dIt nummer…
De stemmen zijn geteld, een vers blik Nijmeegse politici aan de slag. Ook voor Hees? In deze ‘bank’ 

politici aan het woord, zoals ex-wethouder Jan van der Meer. Verder komen Lugtigheid, de familie 

Tax, Heese honden en ander sociaal en cultureel spul langs. Apart de bijlage met verenigingsnieuws. 

Kortom, een mooi lenteboeketje! 
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Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Gehoord Uitspraken ergens opgevangen in Hees

tekst Jacques de Vroomen, tekening Fred Marcus

Verkiezingsdebat 2010:
beloftes van politiek Nijmegen voor Hees

Door: Rob Kuppens

Het debat werd geleid door Loek Janssen, oud-voorzitter 

van Dorpsbelang. Hij opende prikkelend: hij zou de politici 

dwingen tot concrete uitspraken over wat zij voor Hees 

willen bereiken. Twee onderwerpen bleven daarbij voort-

durend terugkeren. Ten eerste de tweede stadsbrug: Wat 

zijn de gevolgen voor Hees? En was het niet beter geweest 

de A73 door te trekken? En het tweede thema was natuur-

lijk het groene en dorpse karakter van Hees: houden zoals 

het is, of ruimte voor bebouwing?

Maandagavond 8 februari. Reuring in Hees. In Hees? Ja, want er was een stevig 
debat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. En wij, bewoners van Hees, 
waren erg benieuwd met welke beloftes en verrassingen de heren en dames politici 
zichzelf in de kijker zouden zetten. De opkomst was goed: de Petruskerk was flink 
gevuld met geïnteresseerde bewoners en met maar liefst negen (!) politici.

Q

Achter de debattafel v.l.n.r.: wethouder Hannie Kunst (PvdA), Peter Rutten (Democratische Partij voor Solidariteit), Koen Wools (VVD), 

wethouder Jan van der Meer (GroenLinks), Bert Velthuis (SP), Bea van Zijll de Jong (CDA),  Henk Beerten (D66), Ben van Hees (Stadspartij 

Nijmegen Nu) en Hulskorte (Verenigde Senioren Partij).  

Fo
to

: F
ra

n
k 

Jo
n

ge
ja

n



destenenbank   |  maart 20102 3destenenbank   |  maart 2010

Brug en sluipverkeer
De sprekers van de huidige collegepartijen (GroenLinks, 

PvdA, SP) gaven aan dat de Stadsbrug er hoe dan ook zal 

komen, omdat de nieuwe wijken (Waalsprong) een ver-

binding nodig hebben met Nijmegen bezuiden de Waal. 

Schoorvoetend werd toegegeven dat de kans bestaat dat 

door de brug meer sluipverkeer richting Hees zal komen. 

Een deel van het verkeer zal de nieuwe stadsbrug als de 

snelste (of, straks door de kilometerheffing, de goedkoop-

ste) manier zien om van knooppunt Ressen naar knoop-

punt Neerbosch te rijden. De voltallige oppositie daaren-

tegen is voorstander van het doortrekken van de A73. Er 

werd fijntjes gewezen op de dubbelzinnigheid van wel de 

stadsbrug aan te willen leggen en tegelijkertijd maatre-

gelen te moeten nemen om sluipverkeer op die brug te 

voorkomen.

Partij Stemmen
Nijmegen

Stemmen
Hees

Percentage
Nijmegen

Percentage
Hees

Zetels

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 13.224 114 18,33 % 14,67 % 8

SP (Socialistische Partij) 8.842 71 12,26 % 9,14 % 5

GroenLinks 13.902 102 19,27 % 13,13 % 8

Christen Democratisch Appèl (CDA) 5.892 169 8,17 % 21,75 % 3

VVD 7.566 97 10,49 % 12,48 % 4

Democraten 66 (D66) 10.922 85 15,14 % 10,94 % 6

Verenigde Senioren Partij 3.536 37 4,90 % 4,76 % 2

Stadspartij Nijmegen NU! 2.629 52 3,64 % 6,69 % 1

Gewoon Nijmegen 3.512 40 4,87 % 5,15 % 2

Lijst Koekoek 361 1 0,50 % 0,13 %

Lijst Ramon Barends 119 2 0,16 % 0,26 %

Democratische Partij voor Solidariteit 269 0 0,37 % 0,00 %

Nederlandse Volks-Unie (NVU) 347 2 0,48 % 0,26 %

ChristenUnie 1.014 5 1,41 % 0,64 %

De Uitslag
Blijft het Havanna aan de Waal, of wordt het Paars  of Hosanna aan de Waal met deze uitslag? 
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Ter vergelijking De uitslag van stembureau Helicon Schependomlaan, hartje Hees naast de Petruskerk!
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Wat de verstening van Hees betreft, bleken de menings-

verschillen niet volgens de coalitie – oppositie scheidslij-

nen te liggen. D66 en SP waren het meest uitgesproken. 

Politici hoeven niet dogmatisch te zijn (D66) of aan ‘struis-

vogelpolitiek’ (SP) te doen. Met het oog op de continuïteit 

kan bebouwing juist goed zijn. Dit leidde tot behoorlijk 

pittige reacties uit het publiek: betekent dat dat ál het 

groen weg mag? Maar de verontruste Heesenaar kreeg de 

belofte dat ook die partijen die zich niet principieel tegen 

bebouwing willen uitspreken zich, zullen houden aan de 

bestemmingsplannen.

De lokale partijen en ook de VVD waren explicieter over 

het behoud van het dorpse karakter van Hees. Juist in een 

wijk als Hees, waar de actuele grote problemen minder 

spelen, staat het behoud van de eigen kenmerkende kwa-

liteiten (groen en dorps) voorop. Het verst hierin ging het 

CDA, dat bij monde van een echte Heese politica, Bea van 

Zijll de Jong, zelfs wil onteigeningen om Park West uit te 

breiden.

Wethouder Van der Meer kreeg vanuit het publiek tot slot 

het meest voor zijn kiezen. Een interview met hem in het 

vorige nummer van de Stenen Bank leidde tot veel bezorg-

de vragen. Zonder inhoudelijk van standpunt te verande-

ren, ging hij in alle rust in op de details en nuanceerde het 

beeld dat over hem was ontstaan. Of het genoeg was voor 

een positief verkiezingsresultaat, ziet u hieronder.



Fo
to

: F
ra

n
k 

Jo
n

ge
ja

n

destenenbank   |  maart 20104 5destenenbank   |  maart 2010

Hoogbouw met kleine voetafdruk 
en verder een alsmaar groener Hees
Door: Jan van der Meer, voormalig wethouder Groen Links

De redactie plaatst graag de reactie van wethouder Groen, tevens wijk-
wethouder Hees, Jan van der Meer. Hij was niet helemaal tevreden over het 
beeld dat zijn uitspraken in de vorige Stenen Bank achterlieten over hem. 
Met een groen hart pleit hij voor hoogbouw, maar ook voor meer groen.

Ik schrok behoorlijk van het artikel ‘Geen grenzen aan ver-

dichting in Hees’ in de Stenen Bank van de vorige keer. Ik 

word daarin neergezet als een wethouder die geen proble-

men heeft met het opofferen van het groen in de stad voor 

woningbouw. Mensen die mij kennen en die mijn beleid 

zien weten dat dat grote flauwekul is.

De interviewers kwamen bij mij op bezoek om uit-

spraken te ontlokken over de bebouwing van het 

Kapucijnenklooster aan de Wolfkuilseweg. Ze wilden 

graag horen dat ik tegen de bouwplannen ben. Maar dat 

ben ik niet. Het appartementengebouw past prima bij 

de andere wooncomplexen rondom het Distelpark. Het 

dorpskarakter van Hees wordt daarmee echt niet aan-

getast. Het groen rondom het klooster blijft grotendeels 

intact. Dat staat ook zo verwoord in de randvoorwaarden 

die we aan de projectontwikkelaar hebben meegegeven.

Moeten we nog wel zoveel bouwen? Ja, helaas wel. De 

bevolking van Nederland, maar ook van Nijmegen groeit 

nog steeds. Volgens het CBS groeit Nijmegen zelfs nog 

door tot 200.000 inwoners in 2040. Dat betekent een groei 

van maar liefst 37.000 inwoners. Voor hen moeten we 

dus doorgaan met het bouwen van woningen. Dat geldt 

ook voor de zogeheten autonome verdunning. Woningen 

worden namelijk bewoond met steeds minder mensen. 

Bij elkaar betekent dit nog een woningbehoefte van zo’n 

35.000 woningen in Nijmegen. Een groot deel daarvan 

kunnen we bouwen in de Waalsprong maar we ontkomen 

er niet aan om ook woningen aan deze kant van de Waal te 

bouwen. Maar plekken daarvoor worden steeds schaarser 

en het groen willen we behouden.

Daarom mijn pleidooi voor hoogbouw. Want met hoge 

woontorens, die een kleine voetafdruk hebben, kun je 

dus veel groen behouden en zelfs groen toevoegen. Nou 

begrijp ik ook wel dat je niet overal hoogbouw kunt rea-

liseren. Zeker niet in Hees, dat aantrekkelijk is en moet 

blijven vanwege het groene karakter en de lintbebouwing. 

Echte hoogbouw kan echter prima aan het Waalfront en 

in de Spoorzone en soms een appartementencomplex van 

een paar lagen langs wegen die dat kunnen hebben, zoals 

de Wolfkuilseweg.

Verder grijpen we kansen voor het groen waar die 

zich aandienen.We zijn volop bezig met fase drie van 

Park West. Zo proberen we het kassencomplex van 

Handelskwekerij Novio te verwerven zodat we die plek 

kunnen omtoveren tot een groene parel. De kassen van 

Van de Water aan de Wolfkuilseweg hebben we daadwer-

kelijk aangekocht en deze plek wordt nu ingericht als park. 

Het ontwerp daarvoor is tot stand gekomen in overleg met 

bewoners. Nabij de Oscar Carréstraat wordt bekeken of we 

een veldje kunnen toevoegen aan het volkstuincomplex ’t 

Achterveld. Eigenlijk wordt Hees alsmaar groener. Ik heb 

dus wel degelijk oog voor het mooie Hees.

Nawoord van Roos Luyten en Paul Ligthart
Van der Meer zegt ‘erg geschrokken te zijn’ van zijn eigen 

woorden tijdens zijn gesprek met ons. Dat waren wij 

indertijd tijdens het interview al. Bijvoorbeeld toen hij zei 

dat het ‘groen binnen de stad opgeofferd mag worden aan 

woningbouw’ en ‘hoe meer zielen er wonen hoe dynami-

scher’. Wij hadden inderdaad andere verwachtingen. We 

hadden hem graag leren kennen, zoals anderen hem ken-

nelijk al langer kennen. Maar helaas kregen wij de indruk 

dat we aan het zeuren waren over het ‘dorpse en groene 

karakter’ van Hees dat behouden moest worden.

Ja, wel begrijpelijk dat politici met de verkiezingen in het 

vooruitzicht niet blij zijn geconfronteerd te worden met 

de eigen uitspraken in een artikel. Niettemin mag hij met 

zijn daden laten zien hoe begaan hij met Hees is; stemt hij 

tegen of voor het bouwplan van een kolossaal flatgebouw 

midden in Hees?

Heese Honden (4)

Door: Rob Kuppens

Tim en Zana, juist asielhonden  
verdienen een kans!

Wie bij Paul (59 jaar) en Claar (53 jaar) op de Korte 

Bredestraat aanbelt, wordt verwelkomd door de zware 

blaf van Tim. Even enthousiast, maar een formaatje klei-

ner, is Zana. Paul en Claar zijn hondenbezitters die weten 

welke keuzes ze maken. Zijn de meeste baasjes trots op 

hun rashond, zij kiezen bewust voor asielhonden. Zo willen 

ze wat doen voor de honden die niet in een comfortabele 

omgeving zijn opgegroeid.

Bijvoorbeeld voor Tim (10 jaar), die nog afkomstig is uit 

het voormalige Nijmeegse asiel. Het is een kruising van 

een bordercollie en een Schotse herder. Toen ze deze hond 

in huis namen, was hij de eerste tijd ontzettend angstig. 

Hij was door zijn eerdere baasjes ter troost gebruikt als er 

slaande ruzie uitbrak tussen baas en bazin, maar tegelij-

kertijd moest de hond ook letterlijk de klappen opvangen. 

Een hond met een verleden dus. Paul en Claar waren druk 

bezig met het resocialisatieprogramma en besloten een 

gokje te wagen: of flyball (hond rent over hindernissen, 

moet bal vangen en weer over de hindernissen terug naar 

de baas) iets voor Tim was. Dit pakte wonderbaarlijk goed 

uit. Hij bleek dit geweldig te vinden en na veel training kon 

hij met het team zelfs uitgroeien tot nationaal kampioen! 

Helaas heeft Tim (10 jaar) sinds enkele weken een oogziek-

te en is hij bijna blind. De hond lijkt zich er redelijk goed 

mee te redden.

Ook Zana (kruising tekkel en schnauzer, 6 jaar) is een 

hond met een niet-gemiddeld verleden. De eerste drie 

jaren van haar leven bracht zij in een Bosnisch asiel 

door. Straathonden worden daar meestal simpelweg 

afgeschoten, maar er bestaan kleinschalige initiatie-

ven die hulp bieden. Een van die initiatieven is stichting 

Hondenopvang Bosnië, die financieel wordt ondersteund 

door Nederlandse donateurs. Zana was een van de honden 

die ook daadwerkelijk naar Nederland kwam. Ze snuffelt 

nu alweer drie jaar rond in achtertuin van Claar en Paul, 

waar ze samen met Tim de katten verjaagt en waar de 

vogels zo vrij spel krijgen. En dus zijn deze hondenbezit-

ters dubbel zo blij.

Wie door een van de mooie Heese parken wandelt, heeft grote kans een 
van de vele Heese honden en hun baasjes tegen het lijf te lopen. Hier ver-
tellen hondenbezitters hun verhaal. Deel vier en tevens slot in de serie.
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Oproep: Heese huizen
In het volgend jaar te verschijnen boek over de geschie-

denis van Hees nemen we ook een namenlijst op van de 

(oudere) huizen, buitens en landgoederen van Hees. Jos 

Hekking heeft voorgesteld om de leden van onze vereni-

ging te vragen daarbij te helpen. In vervolg op dat initiatief 

vragen we de lezers van De stenen bank om van hun eigen 

huis (mits gebouwd voor 1940) en/of van een huis/bui-

ten/landgoed dat ooit op dezelfde plek stond/lag, zoveel 

mogelijk de volgende gegevens op te geven: 

1. de naam, 

2. het bouwjaar (en ev. het jaar van afbraak), 

3. de architect, 

4. het huidige postadres, 

5. het vroegere postadres 

6. de namen van de bewoners/eigenaars en hun beroep

7. een korte beschrijving met opgave van bijzonderheden 

(hooguit 100 woorden) en

8. de precieze aanduiding van eventuele vindplaatsen 

van informatie (in boeken, artikelen in kranten en tijd-

schriften, websites)

U kunt die gegevens met vermelding van uw naam en 

adres op papier opsturen naar: Vereniging Dorpsbelang 

Hees, Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen of digitaal 

naar Dorpsbelanghees@planet.nl. 

Henk Termeer 
(Werkgroep Historie Hees)

Oud en nieuw
Anton Luijendijk stuurde oude foto’s van padvinders in Hees. Hij staat er zelf ook nog ergens 
op maar weet niet waar; de jochies moeten nu zeker over de 70 jaar zijn, aldus Anton:

Ik zat dus bij de welpen, en daar is het altijd bij gebleven, want ik kon en wilde 

niet touwtje springen. En dat touwtje springen was een opgave in de sterkaart, 

waar je een punt voor moest hebben, anders kwam je nooit verder. De padvinde-

rij vond plaats in het landgoed van De Beuken, totdat men voor ons een 

“nieuw” clubhuis had gevonden op een achterterrein aan 

de Korte Bredestraat, daar waar het smalle gedeelte van 

het Kerkpad uitmondt op de Korte Bredestraat. Daar staan 

nu nieuwe huizen (jaren ’60). Als je er langs op kijkt richting 

Sancta Maria kun je het dak nog zien van ons clubhuis.

Waar nu die nieuwe huizen staan, stond vroeger een verlaten 

enorme villa, met een groot erf ernaast. Er tegenover en dus 

aan de andere kant van de Korte Bredestraat nog zo’n villa en 

een schuur. De schuur heeft er nog gestaan tot het zwembad in 

1969 is gebouwd. De andere foto – en je ziet wat een kwaliteit! 

– geeft rechts de deur van het clubhuis, rechts achter Sancta 

Maria en dan naar links al die prachtige boerderijtjes, waarvan 

er nu nog maar één is overgebleven.

Heeft u foto’s voor deze rubriek? Stuur ze naar de redactie (zie achterpagina)
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Spannende film, 
lieve stoere hond, 
mooie opkomst
Door: Minke Veldhoen

Ook voor de komende activiteiten hopen we op zo’n 

mooie opkomst, want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Daarom, ouders en kinderen uit Hees, zet nu allemaal de 

volgende kinderactiviteiten alvast in de agenda:

Speurtocht
Weten jullie nog hoe leuk en spannend de vorige speur-

tocht met Roos Hermsen was? Dat de diamant gestolen 

was en dat jullie hebben ontdekt wie de dief was? En dat 

de schoonmaakster door de politie gevangen is gezet?

Op zondag 25 april 2010 is er weer zo’n spannende speur-

tocht, met ook dit keer kleine opdrachten waarbij je langs 

mensen komt die je misschien normaal niet in Hees zou 

verwachten…

Start: Distelpark (kruising Wolfskuilseweg-

Schependomlaan) om 14 uur.

Spelletjesmiddag
Spijkerpoepen, blikgooien, voetballen, Twister spelen, 

ringenwerpen… je kan allerlei spelletjes doen én je kan 

geschminkt worden en natuurlijk is er ook wat lekkers voor 

iedereen. Ook heel gezellig voor papa’s en mama’s!

Kom ook spelletjes spelen: zondag 20 juni 2010, om 14 

uur, naar het Planetenpark (kruising Planetenstraat, 

Kometenstraat en Uranusstraat).

Zoals altijd is het gratis en zijn broertjes, zusjes, vriendjes, 

vriendinnetjes en buurkinderen ook welkom. 

Vragen of suggesties: 

mail naar minke.dorpsbelanghees@hotmail.com, of naar 

Roos Hermsen: roos.dorpsbelanghees@hotmail.com.

Bolt is een schattige witte hond die ook heel stoer is: hij 

heeft namelijk superkrachten. Tenminste, dat denkt hij… 

30 kinderen uit Hees waren 7 februari naar de aula van De 

Lanteerne gekomen om deze spannende film te zien. De 

opstartproblemen met het geluid mochten gelukkig de 

pret niet drukken: de kinderen genoten van de avonturen 

van Bolt, zijn bazinnetje Penny en de kat Mittens en de 

grappige, in een plastic bal lopende hamster Rhino. De 

pauze met limonade en snoepjes werd door de kinderen 

dankbaar gebruikt om door de aula even rond te rennen en 

door de aanwezige ouders om even de benen te strekken 

en te kletsen.

Sneeuwfoto’s
De strengste winter sinds Sint Juttemis 

is achter de rug. Dat zorgt voor mooie 

witte tafereeltjes in Hees en rond het 

huis. Dat hebben de lezers vast ruim op 

foto vastgelegd. Heeft u die voor ons? 

Wij ontvangen ze graag: voor een col-

lage rond de volgende Kerst, die vast 

wel weer slap en nat zal zijn!

Cultuur in de Petruskerk
27-28 maart en 3 en 5 april Tempels en Torens tussen Maas en Waal 

Start zaterdag 27 maart 19.30 uur: inleiding door Wim Kol en met werk van 

beeldende kunstenaars Harrie Gerritz, Adelheid en Huub Kortekaas, Anja 

Middelkoop, Bets Kusters en Lia Hoes. Te zien op de genoemde data.

 

28 maart 15.30 uur Concert  Omnitet

Vanaf 7 april t/m 18 april Portretten van Oud en Jong 

Deelnemers werden gekoppeld aan een schilderpartner met een 

leeftijdsverschil van minimaal 20 jaar. Zie het resultaat. Een project van 

kunstenaar Diederik Grootjans en de Lindenberg e.a. .

 

Op 11 april, 9 mei en 13 juni Bach Cantates 

De maandelijkse dosis Bach op de tweede zondag van de maand om 19.30 uur.

Meer inforMatie www.cultuurcriteriuM.nl

Foto: Henk Termeer
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´Lugtigheid ,́ een nieuwe naam met een oud verhaal

Honderd jaar geleden was mijn opa als tuinman in dienst 

van de burgemeester van Haarlem. Op een dag in het jaar 

1915 was hij ’s morgens vroeg in de tuin van de burgemeester 

aan het werk. Hij moest naar de wc en hij vroeg bij de ach-

teringang van het huis aan de meid of hij even van hun wc 

gebruik kon maken. De meid wilde daar zelf niet over beslis-

sen, ging het daarom even aan mevrouw vragen en kwam 

toen terug met de mededeling dat het verzoek niet kon wor-

den toegestaan.’’Daar kunnen we niet aan beginnen.’’ Omdat 

de boosheid en de nood van mijn opa even groot waren, trok 

hij zijn broek naar beneden en poepte op de tegels vlak voor 

de voordeur van de statige burgemeesterswoning. Een grote 

boodschap met grote gevolgen want twee uur later was hij 

ontslagen. Hij moest dus ander werk zoeken. Extra urgent 

omdat hij gehuwd was en vader van een zoon, Henk, mijn 

vader. Het lukte hem om een baan te vinden in Nijmegen bij 

Gerretsen & Valeton, de eigenaars van de kwekerij aan de 

Wolfkuilseweg. Mijn opa kreeg de functie van bedrijfsleider. 

Het was voor die tijd een flink bedrijf met twee winkels in 

de stad en veel tuinonderhoud bij villa’s in Hees. Na een jaar 

wilde Gerretsen & Valeton de kwekerij afstoten en mijn opa 

werd de nieuwe eigenaar. Gerretsen & Valeton ging verder 

met een bloemenzaak, eerst in de Hertogstraat, later in de 

Van Welderenstraat. In 1917 betrok mijn opa het huis aan de 

Schependomlaan. Tot dat moment ‘bedrijfswoning’ van de 

familie Valeton. Onze voorgangers, de Valetons, hebben lang 

in dat huis gewoond. De kwekerij die mijn opa heeft overge-

nomen was ook in 1917 al een ‘oud’ bedrijf. Zo rond 1850 moet 

men ermee begonnen zijn. Toen mijn opa in 1917 in het huis 

aan de Schependomlaan ging wonen, had hij twee kinderen: 

zoon Henk en dochter Diny. Mijn vader Henk trouwde in 1934 

en kreeg drie kinderen: Annie, Gerard en Renske. Ik ben dus 

de middelste van die drie. In 1966 is mijn vader overleden en 

heb ik het bedrijf overgenomen. Twee jaar daarvoor was ik 

getrouwd met Hanneke. Net als mijn ouders heb ik ook drie 

kinderen gekregen.

Er hebben dus drie generaties Van der Lugt op het perceel 

van het nieuwe park gewoond. Samen ongeveer honderd 

jaar. In het nieuwe park komt een pergola van mijn huis aan 

de noordzijde tot aan het vorige familiehuis aan de zuidzijde. 

Een herinnering aan de voormalige kwekerij. De oude water-

put, ik herinner me nog dat daar een watermolen stond om 

het water op te pompen, wordt ook gehandhaafd.

Dat de naam van onze familie nu bewaard wordt in de naam 

van het nieuwe park, doet me wel wat. Leuk idee dat als 

mensen in de toekomst op hun tomtom het park Lugtigheid 

intikken, die mensen inderdaad geleid worden naar het 

perceel van ons oude bedrijf. Ik denk dat het een mooi park 

wordt. Ik heb er wel schik in.

Door: Jacques de Vroomen

Het nieuwe park aan de Wolfkuilseweg, dat de gemeente de komende 
maanden gaat inrichten, heeft de naam Lugtigheid gekregen. De let-
ter g in plaats van de verwachte ch in die naam verwijst naar de familie 
Van der Lugt, die een kleine honderd jaar een kwekerij had op de grond 
van het nieuwe park. Ik had een gesprek met Gerard van der Lugt. Tot 
1984 woonde hij met zijn gezin aan de zuidzijde van het park, aan de 
Schependomlaan. In 1984 betrok de familie een nieuwe woning aan de 
Wolfkuilseweg, grenzend aan de noordkant van het nieuwe park.
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Gerard: ‘Op tomtom het park Lugtigheid intikken!’
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Ondernemer Petrus, oftewel ‘Pitje’ Tax (1856-1934) bezat 

rond 1900 zo’n 13 huizen in de buurt. Ook had hij nog een 

molen in Beuningen, Hij bouwde in 1907 het huis Zorgvliet, 

Kerkpad 71. Direct ernaast werd in 1929 door zijn zoon 

het dubbel woonhuis op nr 73 en 75 gebouwd, om te ver-

huren. Een foto van de eerste steenlegging toont de drie 

generaties Tax: ‘Pitje’, met het sikje links op de foto, ‘Hent’ 

(Hendrikus Petrus, 1892-1974) met snor en pet en Toon als 

1-jarige baby op moeders arm. Toon’s oudste broer Piet 

mag de eerste steen leggen.

Toon haalt nu een oude ordner tevoorschijn met de reke-

ningen van deze bouw. Dat geeft een goed beeld van 

hoe de kleine dorpsaannemer destijds werkte. Meester-

metselaar Tax had als disciplines in huis: metselen, 

stucadoren, maar ook witten en schoorsteenvegen. Hij 

schakelde andere ambachtslieden uit de buurt in. Wat een 

bedragen in die tijd! De elektrische installatie voor beide 

huizen werd door de Heese installateur Lamers voor 186 

gulden aangelegd. Om het geheel van 

binnen en buiten te schilderen diende 

Van Dinteren van het Kerkpad een 

offerte in van 356 gulden; voor 72 gul-

den werden ook nog eens alle tien de 

kamers door hem behangen. Smid Nieuwenhuis leverde 

hekken en ijzerbeslag. Het totale timmerwerk werd door 

Johan Lelieveld van de Molenweg aangenomen voor zo’n 

3000 gulden ‘met inachtneming dat kozijn- raam- en deur-

hout der buitengevel van deugdelijk grenenhout’ zouden 

worden gemaakt. Degelijk werd het zeker: de drie Tax-

huizen staan er nu nog! Toon werd dus geboren op nr 71 en 

woont er nu naast, waar hij jarenlang zijn aannemerij had.

Zijn vader ‘Hent’ was een veelzijdig en actief Heesenaar. 

Hij speelde toneel, schreef gedichten en liederen en hij 

goochelde. Hij was druk in het Heese verenigingsleven, 

zoals bij de carnavalsvereniging de Ulen, bij Blauw Wit, de 

Duivenvereniging en de Bejaardenbond. Ook was hij lid van 

de Burgerwacht, vendel Hees. Deze groepering wilde in de 

jaren ’20 koningin en vaderland beschermen tegen de drei-

gende rode revolutie vanuit Sovjet Rusland en Duitsland. 

De groep weerbare mannen trainde in schieten op het 

schoolterrein aan de Dorpsstraat. Dat 

ging zo serieus dat op een gegeven moment meester Van 

Loon vraagt of de kogelgaatjes in de deur van de school 

kunnen worden gerepareerd! In 1940 moesten de geweren 

worden ingeleverd, maar Hent Tax bleef voor zijn plezier 

met de luchtbuks schieten. Het werd een familietraditie: 

jarenlang werden er op mooie zondagmiddagen door 

de familie Tax en aanhang achterom schietwedstrijdjes 

gehouden, aldus Toon. In de oorlog was Hent Tax blok-

hoofd luchtbescherming. Na de oorlog was hij politiek 

actief in de Katholieke Volkspartij en vroeg regelmatig 

aandacht voor Hees. In een ingezonden brief in de krant in 

1955 bedankt hij de gemeente voor het plaatsen van een 

bord ‘langzaam rijden’ bij het Kerkpad, vanwege het slech-

te wegdek. Maar hij voegt er de prikkelende vraag aan toe: 

wanneer krijgen we nu eens riolering zoals beloofd in 1940, 

en een nieuwe wegdek? ‘Mij dunkt, dat wij nu wel het eerst 

aan de beurt zijn.’ Hij kreeg een koninklijke onderscheiding 

voor al z’n werk voor de Heese gemeenschap.

‘Souvenir’ en stadsboerderij
Toon kwam zelf als 14-jarige in de oorlogsperiode ’40-’45 

in de zaak. Zijn vader had hem nodig, want andere broers 

in het gezin met twaalf kinderen, zaten ondergedoken. 

Het begon met schoorsteenvegen, opperen en al doende 

leerde hij het vak. Zijn eerste klus was het herstel van 

een tuinmuurtje bij Sancta Maria. ‘Ik had meteen de slag 

te pakken’, zegt hij nu. Na de oorlog behaalde hij op de 

avondschool diverse diploma’s voor vakbekwaamheid 

Tax : Mr-metselaar en aannemers te Hees
Door: Jan Brauer

Zo’n honderd jaar heeft aan-
nemersfamilie Tax in Hees en 
omgeving gebouwd. Zo bouwde 
‘Pitje’ Tax in 1907 een eigen huis 
op Kerkpad 71. De twee huizen 
ernaast, uit 1929, zijn van de hand 
van zijn zoon ‘Hent’. De derde 
generatie ‘bouwtelg’ Toon, ook 
wel Ton, Tax, is nu 81 en woont nog 
steeds op het Kerkpad. Met hem 
duiken we in het foto-album van 
drie generaties Tax.

en detailhandel. Toon: ‘Ik heb heel wat huizen in Hees van 

binnen gezien, voor aanbouwen, serres, badkamers, noem 

maar op. En als het gestormd had moest je overal de dakpan-

nen weer rechtleggen. Als katholieke aannemer kreeg je ook 

regelmatig klussen in de kloosters. De hele rij dakkapellen 

met tig kamertje erachter, die je aan de voorgevel van het 

Jozefklooster ziet, heb ik met timmerman Hermans van de 

Graafseweg gemaakt. Moest je al die trappen op met een zak 

van 50 kg cement op je schouder. Daar heb ik nog een souve-

nir aan overgehouden, toen ik van de trap gleed en m’n voet 

blesseerde; dat voel ik nu nog af en toe.

Ik heb meestal alleen 

gewerkt. Nam ook wel eens 

werk aan in Groesbeek, 

Berg en Dal of Weurt, maar 

het meeste was toch rond 

Hees en Neerbosch. Dat 

ging via mond-op-mond 

reclame, je rolde van het ene 

in het andere werk. Zo ben 

ik eigenlijk 48 jaar continu 

aan de slag geweest. Eerst 

sjouwde je alle materialen 

met handwagen of de bak-

1929: de generaties Tax

Hent en de jonge Ton metselen 
bij het Josephklooster. Pater 

econoom kijkt toe (met sigaar).
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Waar sliep 
Montgomery in Hees?
Door: Jan Brauer

De Engelse veldmaarschalk Montgomery (1887-1976) is de 

grote man achter operatie Market Garden, die Nijmegen 

september 1944 de bevrijding, maar ook veel oorlogs-

geweld bracht. Monty heeft vaak Nijmegen bezocht. 

Uitgebreid gedocumenteerd zijn de naoorlogse bezoeken. 

Ook in de frontstadperiode, de maanden vanaf september 

1944, schijnt hij enkele malen in Nijmegen te zijn geweest. 

In ieder geval heeft hij de Engelse koning begeleid toen 

deze de rond de stad gelegerde troepen bezocht aan de 

vooravond van de laatste slag in Duitsland, begin 1945.

Maar is Monty ook in Hees geweest? Er zijn verschil-

lende verhalen: huize Insulinde (hoek Schependomlaan-

Voorstadslaan) zou door zijn staf zijn gevorderd, aldus 

Louis Moons. Een ander verhaal zegt dat een huis aan de 

Schependomlaan is gevorderd. Ook hadden de Engelse en 

Canadese militairen in de Weesinrichting in Neerbosch 

een groot kampement. Heeft daar misschien Monty’s staf-

wagen, met z’n hondjes Hitler en Rommel gestaan?

Kortom wat is waar? En wie heeft een bewijs van het ver-

blijf van Monty in Hees. Laat het ons weten.

Wit Hees
Wat was Hees wit deze winter. En 

dat zo lang. Van half december tot 

voorbij het midden van februari lag 

onze wijk er als een plaatje bij, als 

was het een wintersportplaats zon-

der bergen. Al die acht weken viel er 

in plaats van de gebruikelijke druil-

regen vrijwel dagelijks een nieuwe 

portie verse sneeuw; er was bijna 

niet tegen op te vegen. Die steeds 

ververste witte deken maakte Hees 

niet alleen mooier maar ook stiller. 

Je zag minder van de wegen, er was 

minder verkeer en je hoorde minder 

geluid. En wat je hoorde, werd door 

de sneeuw gedempt. Van mij mag 

Hees elk jaar zo’n echte wintertijd 

hebben. Dan is daarna ook de lente 

weer extra welkom.

Henk Termeer

fiets; later had ik een Citroën-besteleend. Dat scheelde wel.’

De mooiste klus, of eigenlijk project, was het opknappen 

van een van de laatste stadsboerderijen in de Karregas, 

midden jaren ’80. Samen met zijn vrouw Dory – ook uit een 

aannemerfamilie uit Grave – hebben ze dit vervallen krot 

uit 1610 gekocht en van onder tot boven gestript en weer 

helemaal opgebouwd in 1985, 1986. Een geweldige klus 

met een mooi resultaat. Het unieke pand werd door hen 

gered voor de ondergang. Dochter Birgit ging er wonen en 

had er een atelier. Twee kleindochters werden er geboren. 

In 1992 heeft Toon het bedrijf beëindigd; na 48 jaar bouw 

vond hij het genoeg en kwam er een einde aan 100 jaar 

Tax-aannemerij. Na eerst 37 jaar op de Schependomlaan 

te hebben gewoond, woont hij nu met veel plezier in het 

ouderlijk huis aan het Tax… eh Kerkpad in Hees, naast het 

huis waar hij werd geboren.
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Ton op de steiger in de Karregas
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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   >

 Jan Groenendijk, Kerkpad 22, 6543 XP Nijmegen – Hees
 tel. 024-3732787 gsm. 06-20099693  www.villaoudhees.nl

<   advertenties   >

Villa Oud Hees
bed & breakfast

School’s cool Nijmegen zoekt goedopgeleide 
vrijwilligers (hbo-wo-niveau) die als mentor een 
brugklasser willen ondersteunen.
Kunt u zich inleven in een 12-13-jarige en zoekt u 
zinvol vrijwilligerswerk? Meldt u dan aan!
Wij bieden onkostenvergoeding en coaching.
tel. 024-3503466

info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl

1985-2010

25 jaar samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

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

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness

Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl

www.gerjopieters.nl

Waar ligt Hees?
Het is een eeuwige discussie: waar begint 

en eindigt Hees? In de Middeleeuwen was 

je al in Hees zodra je een stap buiten de 

Hezelpoort had gezet. En deze poort lag 

aan het eind van de Hezelstraat. Voor de 

oorlog stond een plaatsnaambord Hees 

aan het begin van de Schependomlaan, 

die toen nog Dorpsstraat heette. 

Daarnaast hanteert de gemeente nog 

allerlei wijkindelingen. De Vereniging 

Dorpsbelang houdt in ieder geval sta-

tutair dit als kerngebied aan, begrensd 

door Energieweg, de Neerboscheweg, de 

Rosa de Limastraat, de Dennenstraat, de 

Jacob van Campenstraat, de Daniëlsweg, 

de Molenweg, de Prinsenlaan, de 

Bosduifstraat, en de Industrieweg. Wat 

doen we met vele Heese expats die de 

Stenen Bank lezen, tot in Noord-Holland 

en Friesland toe? Die horen ook gewoon 

bij Hees! Toch?
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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 

<   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

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

m u z i e k s c h o o l

De muziekschool bij u in de wijk!

Kinderen die in een band willen spelen 
kunnen ook bij                              terecht.

Meld je aan!

Ook voor kinderfeestjes.

Voor beginnende muzikanten, 
kinderen vanaf 6 jaar, maar ook volwassenen.

Probeer allerlei instrumenten uit 
en leer noten lezen.

Kleine groepen, optimale begeleiding.

Naamloos-6   1 08-05-2009   17:17:26

Gevestigd in Hees: Kerkpad 6

Psychologisch 
adviescentrum (PAC)

— Trauma behandeling middels EMDR
— Individuele therapie
— Groepstherapie voor kinderen, jeugdigen en 

volwassenen. 

Onder andere:
— Aandachtstraining
— Stressmanagement
— Cognitieve therapie
— Persoonlijke Effectiviteittraining 

Drs. Ada  de Groot
— Kinder - en Jeugdpsychologe
— GZ psychologe
— EMDR therapeute 
— Eerstelijnspsychologe

Kerkpad 6
6543 XP Nijmegen
024-3451989
e-mail: adg2401@yahoo.co.uk


