KW ART AALBLAD VAN DE VERENIGING
DORPSBELANG HEES

Straatnaamgeving Dominicoshof
Op donderdag 1 juni werd er een bijeenkomst georganiseerd door de Gemeente
ter gelegenheid van de straatnaamgeving. Er werd een toespraak gegeven in het
Dominicuscollege door wethouder Thielen die de bewoners feliciteerde met hun
nieuwe woningen en de vereniging Dorpsbelang Hees met hun nieuwe buren.
Vervolgens werd er door literatuur-criticus dr. W.A.M. de Moor een smeuïg
verhaal verteld over het literaire werk van de schrijvers. Alle vier de straatnamen zijn vernoemd naar schrijvers, mensen die wat gepresteerd hebben, aldus
de Moor. Na de uiteenzetting over de schrijvers was er een korte wandeling over
het bouwterrein, waarbij de straatnaambordjes werden onthuld door nabestaanden van de schrijvers. Na afloop kon er nog wat gedronken worden.

Redactioneel
Allereerst willen wij die mensen
bedanken die spontaan gereageerd
hebben op onze nieuwe uitgave van
de "Stenen Bank" in maart j .l.
Uit die reacties blijkt dat er waardering bestaat voor het blad en dat doet
de redactie deugd. Wat ook leuk te
vermelden is, is dat er animo voor
de rubriek "In de schijnwerper"
blijkt te zijn. Wij krijgen hier zelfs
aanmeldingen voor. Wij hopen u
hiermee te blijven inspireren.
De straatnamenpuzzel van maart
bleek moeilijk te zijn. De letters
stonden niet geheel onder elkaar wat
het extra moeilijk maakte. Niemand
gaf de complete oplossing van de 15
verborgen straatnamen.
Wederom is er een nieuwe puzzel
bedacht, wellicht een stuk gemakkelijker en de oplossing is toepasselijk.
U zult het merken: deze Stenen Bank
telt 16 pagina's. En dan nog hebben
we het een en ander moeten schrappen! We vinden dit een gunstige
ontwikkeling: de wijk leeft.
De redactie wenst u een plezierige,
maar vooral zonnige zomer toe
en voor degenen die op vakantie
gaan een heel aangename vakantie.
Voor dit nummer veelleesplezier en
u weet het, reacties zijn welkom.

Waarin hebben onze vertegenwoordigers van de moderne Nederlandse letterkunde
zich onderscheiden ? Wie of wat waren zij ?
Een citaat uit aangeleverd werk van dhr. Th. Herrnens, Dr. de Blécourtstraat 10 in
Nijmegen.

De Stenen Bank

E.B.
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Dr . .T.M.G.M. Brinkhoff (1906-1985)
Hij werd geboren in de Platenmakersstraat in een tot winkel verbouwd herenhuis, op de hoek van de Arminiaanse
Plaats. Jan was de jongste van acht
kinderen. Hij begon zijn 60-jarige
schoolloopbaan op de bewaarschool van
de Zusters J.M.J,. de "Wolvinnen"
(naar de stichter van de congregatie
pater Wolff S.J.) Na de broedersschool
aan de Hertogstraat kwam hij als intern
op het Dorninicuscollege in de Lange
Nieuwstraat: hij had ambitie voor het
priesterschap. Na zijn gymnasiumopleiding aldaar stapte hij voor het
officiële einddiploma Gymnasium A
over naar het Canisiuscollege. Op de
pas 2 jaar oude universiteit van Nijmegen studeerde hij Klassieke Talen . In
1932 deed hij doctoraal examen en in
1935 promoveerde hij . Hij was leraar te
Maastricht, Den Bosch en van 1938 1952 op het ·canisiuscollege te Nijmegen. Daarna had hij deelbetrekkingen tot
zijn pensioengerechtigde leeftijd in de
omgeving van Nijmegen.
Hij woonde eerst boven de slagerswinkel van zijn broer in de Lange Hezel straat 70, later in zijn huis met de gevelsteen "sine cura" in de Van Berchen- ·
straat. Van daaruit had hij zicht op het
hertenkamp van het Kronenburgerpark
en de molen "Sans soucis" met zijn ene
wiek.
Hij was kerkmeester, voorzitter van de
V. V. V., oprichter en voorzitter van de
vereniging "Numaga", redactie-secretari s van het tijdschrift "Numaga", dat
art ikelen bevatte over Nijmegen e.o. Hij
ijverde voor de Dominicaanse Missies
op Curaçao en Portorico , deed aan
Patronaatswerk, was bij de Verkenners

en de Vincentius-vereniging. Van zijn
hand verschenen gelegenheidsdichtwerken, recensies, voordrachtsteksten,
chronogrammen, acrostichons. Zijn
bibliografie omvat 800 nummers, in
omvang, strekking, gehalte uiteenlopend. Samen met twee doktoren schrijft
hij een Griekse grammatica, is redacteur
voor de Oude Talen, vertaalt Dominicaanse heiligenlevens uit het Latijn in
voortreffelijk Nederlands. Ter gelegenheid van een congres schreef hij "Onze
Congresstad", een vogelvlucht over de
geschiedenis van Nijmegen. Hij specialiseerde zich in de geschiedenis van de
Nijmeegse burgerij, participeerde in het
Nijmeegse volksleven. Als waker voor
het behoud van oude tradities treedt hij
op als bijv. de avondklok van de St.
Steven moet verdwijnen, het kerklatijn
terreinverlies lijdt. Hij stimuleert de
volkszang, het volksspel, de volksdans.
Ook was hij bestuurder van de Openbare
Leeszaal en de Nijmeegse Muziekschool.
Vanaf 1945 verzorgde hij voordrachten
en lezingen met zijn 2000 dia's tellende
diatheek over "zijn" stad aan de Waal.
Gastheren van gezelschappen uit binnenen buitenland deden vaak een beroep op
Jan Brinkhoff voor een historische
causerie of rondleidingen. Voor Nijmeegse instellingen schreef hij gedenkboeken t.g.v . jubilea, o.m.:
1948: "100 jaar "De Gelderlander""
1957: "100 jaar Parochiaal Armbestuur"
1959: "225 jaar Kon. Dobbelmann"
1963: "4e Eeuwfeest van de Beide
Weeshuizen"
Andere bekende werken: "De Stadspoorten", "Rondom de Stevenstoren",
"Nijmegen in Oude Ansichten", "Nij -

megen, vroeger en nu".

De schrijver van "Dichtertje" wist veel
dingen niet. Dat zei hij openlijk in zijn
schuilnaam in het Latijn (ik weet het
niet). De Amsterdammer Grönloh was
directeur en later adviseur van de Holland- Bombay Trading Company. In
1918 verscheen de bundel "Dichtertje,
De Uitvreter, Titaantjes", zijn bekendste
verhalen. Hij was een fragmentenschrijver bij uitstek. Zelfspot tekende
hem. Vlak voor zijn dood verscheen een
verzameling schetsen in beschouwend
proza "Boven het dal en andere verhalen", schampere kritiek op het moderne
leven. Nescio bezong de lof van het
water dat aan Nijmegen zijn bekoring
geeft. Nijmegen en de Waal, het landschap langs stuwwal naar Beek-Ubbergen hebben op Nescio diepe indruk
gemaakt. Hij beschrijft de dramatische
kracht van de spoorbrug. In zijn landschapsbespiegelingen toont hij op onnavolgbare wijze zijn liefde voor het
Nederlandse natuurschoon. Ofschoon hij
weinig heeft gepubliceerd wordt hij
gerekend tot de beste Nederlandse proza-schrijvers. Hij munt uit door zijn
eenvoudig taalgebruik. Posthuum verscheen "Heimwee en andere fragmenten" (1968) en de "X geboden ".

Frans Keilendonk (1951 - 1990)
Deze Nijmeegse schrijver debuteerde
met "De Bouwval", dat bekroond werd
met de Anton Wachterprijs. Hij was
redacteur van "De Revisor".
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Over Nijmegen schrijft hij: "Veel goeds
is verloren gegaan en veel slechts is
erbij gekomen". Onvoorstelbaar dat daar
ooit onze beschaving is begonnen. Neem
ons oude Oppidum Batavorum: Ze
hebben zijn wallen geslecht, een universiteit gebouwd, industrie aangetrokken.
Maar de wereld werd steeds kleiner,
Nijmegen provincialer. Toch hebben
ooit keizers in die stad gewoond ... .
In zijn genoemde novelle verwijst hij
naar dood en verval in een trefzekere
stijl. In zijn spannende roman "De
Nietsnut" worden verbeelding en realiteit verweven. Hij weet alledaagse
gebeurtenissen in een onverwachte hoek
te plaatsen. Hij is in zijn werk een
bescheiden individualist en toont zich
een richtinggevend voorman van een
nieuwe literaire generatie. In 12 jaar tijd
weet hij een indrukwekkende oeuvre op
te bouwen: verhalen, romans, essays en
vertalingen uit het Engels in een moderne stijl. "Het Mystiek lichaam" (1986)
is zijn hoofdwerk. Hij is een scherp
observator. Zijn reisverhalen over Florida, Moskou en Berlijn nemen een
bijzondere plaats in.

Tjatie Robinson (1911 - 1974)

prijs: fl085,Leverbaar vanaf 4 april
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SUCCES
Leesmappen

Nescio is het pseudoniem voor .J.H.F.
Grönloh (1882 - 1961)

Hij werd geboren in de Dominicanenstraat 117 als Jan Boon. Vooral de
Indische Nederlanders kennen hem als
de rasverteller Tjalie R. Meer serieuze
literatuur schreef hij onder de naam
Vincent Mahieu.
Over zijn werk verschenen lovende
kritieken en het is raadselachtig dat zijn
De Stenen Bank
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boeken buiten de Indische kring onbekend zijn. Posthuum verscheen "Piekeren over nederland".
Zijn vader vertrok in 1904 als lid van de
koninklijke Koloniale Reserve naar
Atjeh (Sumatra) en trouwde met de
Indische Fela Robinson. Toen vader Cor
Boon terug was in Nijmegen voor een
kaderopleiding werd Jan (het eerste
kind) geboren. Bij de geboorte-aangifte
fungeerden een sergeant-majoor en een
sergeant van de Koloniale Reserve als
getuigen. Binnen enkele maanden kwam
het gezin Boon terug in Indië, waar nog
vijf kinderen werden geboren. Jan onthield zijn jeugdbelevenissen. De leergierige en intelligente Jan volgde de
HBS en de onderwijzersopleiding. Hij
blonk uit in tekenen en sport (boksen en
atletiek). Zijn onderwijzersbaan werd al
gauw geruild voor uiteenlopende betrekkingen. Hij schreef onder de schuilnaam
Jan van Nimwegen rubrieken in het
Bataviaans Nieuwsblad. De "Piekerans"
werd door iedereen verslonden, later
gebundeld in twee delen. Het waren
voor de vuist weg geschreven overpeinzingen van het leven in Batavia/Djakarta .
Over zijn jeugd en omzwervingen verschenen sterke verhalen vol onverwachte
humor, soms met ingehouden weemoed.
Met zijn typisch Indonesische voornaam
met daarbij de achtemaam van zijn
moeder toont hij zijn verbondenheid met
de Indo-europese wereld van waaruit hij
leefde en schreef als enige Nederlander.
Zijn werk wordt gekenmerkt door veel
Indisch gekleurd Nederlands en Indonesische woorden, ontleend aan het dialect
van Djakarta. Voor het blad voor de
Nederlandse strijdkrachten "Wapenbroeders" maakte Tjalie wekelijks een
cartoon over het onafscheidelijk tweetal
"Taaie en Neut in Indië". Hij kreeg de
Novellenprijs van de Gemeente Amsterdam voor "Tjies" en "Tjoek", die hem
internationale faam hadden kunnen
bezorgen als ze in het Engels waren
gesteld. Het zijn meeslepende en zeer
geladen verhalen over de jacht. Hij put
daarbij uit verrassend eigen materiaal.
Vanaf 1954 is Tjalie voorgoed in Nederland en komt in het door hem gestichte
tijdschrift "Tong-tong" op voor de
identiteit van de geringschatte, gerepatriëerde Indo's.

CRIMINALITEITSBESTRIJDING
RIVIERSTRAAT

In geheel Nijmegen "scoort" de criminaliteit hoog. Het aantal
inbraken en poging tot inbraken liegt er
niet om. Dit geldt zeker ook voor de
wijk Hees. Er heerst momenteel een
gevoel van onzekerheid na berichten van
brandstichtingen in donkere paden,
inbraken via dakramen enz.
In de driehoek van de Rivierstraat,
Jekerstraat en Geulstraat ligt er op dit
moment een voorstel van diverse bewoners om iets te gaan doen aan de
bestrijding van de criminaliteit.
Een aantal bewoners heeft de meningen
gepeild om de "achteroms" af te sluiten
met een afsluitbaar hek. Dit houdt in dat
het pad van respectievelijk Rivierstraat
naar 2x Jekeestraat wordt afgesloten.
Op onderstaande tekening is dit duidelijk
te zien. 60% van de reakties waren
positief, van een aantal mensen is er nog
geen reaktie ontvangen. Dit maakt het
juridisch moeilijk om zo'n voorstel te
realiseren. Het welslagen hangt ook af
van de reakties van deze mensen. Ook
de politie is enthousiast over de plannen.
Graag zouden de initiatiefnemers reaieties willen ontvangen, ook als er mensen
bij zijn die het er niet mee eens zijn.

Met dank aan dhr. Th. Hermens die de
toelichting over de vier schrijvers heeft
geleverd.
E.B .
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Dorpskerk voor Hees en Neerbosch
"Geen miniatuur-kathedraal, geen aanmatigende stadskerk, geen overlading van sieraden, maar een eenvoudig bedehuis, solied van constructie, sober van lijn,
streng van stijl." (Pater Meijer, o.p., 1912)
Op "de grens" van Hees en Neerbosch staat, aan de
Dennenstraat, de rooms-katholieke kerk van Hees,
toegewijd aan de H. Antonius Abt. De bisschop van 's
Hertogenbosch, Mgr. Godschalk, consacreerde de kerk
op 7 juni 1880. Deze kerk is een van de twee rijksmonumenten die we kennen in Hees. We doken in de geschiedenis van de kerk, maar keken ook vooruit naar
de toekomst.

i

Hees en Neerbosch kennen twee heel oude kerkjes: de
Petruskerk aan de Korte Bredestraat en de NederlandsHervormde Kerk aan de Dorpsstraat. In 1591 gingen
beide katholieke kerkjes over in protestantse handen, zoals
alle kerken in heel Nijmegen. De katholieken, en dat
waren verreweg de meeste mensen in Nijmegen, moesten
het lange tijd zonder kerk doen, hoewel de uitoefening
van hun geloof oogluikend werd toegestaan. In de 17e
eeuw werd hiertoe aan de Dennenstraat, ongeveer waar nu
de pastorie staat, een schuur als permanent kerkgebouw
ingericht. In 1672 werden de gelovigen in deze kerk
bediend door een dominicaan uit Kalkar, Thomas van
Cruchten. Hij was de eerste pastoor van de parochie
Neerbosch, waartoe toen ook Hees en Hatert behoorden.
Op de plaats van de oude schuurkerk verrees in 1826 een
nieuwe, grotere kerk. Maar ook deze bleek al spoedig te
klein te zijn en zo maakte men plannen voor een nog
grotere kerk aan de Dennenstraat voor de gelovigen van
Hees en Neerbosch. Het geld werd gevonden, de grond
werd verkregen en de meest bekende architect uit die tijd
werd gevraagd een ontwerp te maken. Pierre J. Cuypers,

De kerk aan de Dennenstraat is gewijd aan de heilige Antonius Abt, een populaire
volksheilige voor van alles en nog wat. Deze Antonius, ook wel Antonius de Kluizenaar
genoemd, wordt vaak afgebeeld met een varken. Zo ook bij de kerk aan de Dennenstraat. En binnen in de kerk staat een fraai groot beeld van de heilige Antonius, met het
varken aan zijn voeten. Waarom dat varken?
Na de dood van zijn ouders trok Antonius zich terug in de woestijn van Egypte. Hij
wilde daar als kluizenaar alleen nog voor God leven. Maar regelmatig probeerde de
duivel hem te verleiden God in te ruilen voor de genoegens van het leven, zoals overvloedig drinken en eten. Zo verscheen de duivel in de gedaante van een varken, maar
het geloof van Antonius hield stand en daarmee werd hij een voorbeeld voor latere
kloostergemeenschappen.
.
Antonius Abt is de patroon van de slagers, hij beschermt tegen veeziektes en het "Antoniusvuur" (een gevaarlijke schimmel in granen) en hij is een bekende pestheilige. Zijn
naamdag wordt nog steeds op 17 januari gevierd.
Overigens: het oude kerkje aan de Dorpsstraat was al in de middeleeuwen toegewijd aan
deze heilige. De verering van Antonius Abt in onze omgeving dateert dus zeker al vanaf
de middeleeuwen.
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Vanuit dat bestuur is een commissie ingesteld die zich bezighoudt met de
restauratie van de kerk. Met twee van de drie leden van die commissie de
beren Nijssen en Holleman, hadden we een gesprek in de pastorie. Nat'tmrlijk
gaat dat gesprek ook over de toekomst van de kerk. Dagelijks, behalve op
maandag, is er een mis, in het weekeinde komen de meeste gelovigen. Maar
net als alle andere kerken in het Nijmeegse: het is al lang zo druk niet meer
als zo'n 25 jaar geleden. Dus voordat de commissie plannen ging maken
betreffende een restauratie, wilde ze zeker weten dat het bisdom de kerk open
zou laten. Nou, daarover hoeven ze zich nog geen zorgen te maken. Maar
vervolgens komt de financiering van die restauratie. In eerste instantie gaat het
om het herstel van de buitenkant: de toren, het dakwerk, het metsel- en voegwerk en de ramen. Allen al de restauratie van de toren en de monumentale
ramen uit het glasatelier van Nicolas gaat zo'n 650.000 gulden kosten. Een
deel van de kosten wordt betaald uit subsidies, maar er blijft een gat in de
begroting van ruim 150.000 gulden. De commissie heeft een aantal plannen
om aan geld te komen. Zo wordt er gedacht aan een speciale CD met oude
Marialiederen, een boek over de kerk, een kalender en zelfs het 'verkopen'
van de prachtige ramen. Tijdens de Open Monumentendag op 9 september dit
jaar wordt het startsein gegeven. De kerk wordt onder de aandacht van de
(Nijmeegse) bevolking gebracht en hierna worden de plannen concreet gemaakt. Een jaar later moet dan de inzamelingsactie van start gaan, zodat in
1997 met de herstelwerkzaamheden begonnen kan worden .
Misschien gaat u in september ook kijken. U zult dan een sfeervolle kerk
binnengaan en zeker ook genieten van de prachtige 16e eeuwse crucifix en de
mooie ramen. Maar niet alleen daarom is de kerk de moeite waard: het is als
het ware een stukje dorpsgeschiedenis van Hees.

Antonius Abt, met varken

u

GEEN GEDONDER
BAN DEN VAN PIET
ERONDER

bekender van het Rijksmuseum
en het Centraal Station in
Amsterdam, ontwierp de "eenvoudige, sfeervolle dorpskerk" , die dus in 1880 officieel
in gebruik genomen werd.
Inmiddels is de kerk, de oudste
nog in gebruik zijnde roomskatholieke kerk in Nijmegen!,
alleen nog kerk voor Hees. De
pastoor, of pastor is het tegenwoordig, is nog steeds een
dominicaan, op dit moment F .
Grul. Overigens is de kerk
j aren geleden overgedragen
aan het bisdom Den Bosch en
daarmee is het geen dominicanenkerk meer. Het is dus
absoluut niet vanzelfsprekend
dat ook de volgende pastor een
dominicaan zal zijn. Zoals elke
parochie beeft ook de Antonius
Abt-parochie een kerkbestuur.
De Stenen Bank

TE HEES / NEERBOSCH
ADVOCATENKANTOOR
Mr J.P.M. van der Horst
Henry Dunantstraàt 22
6543 KR Nijmegen
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sloten. In het kader van de nieuwe wet "Lozingsbesluit Bodembescherming" zou het verboden zijn om huishoudelijk
afvalwater te lozen in de bodem en in het oppervlaktewater.
Er dienden maatregelen getroffen te worden vóór 2005 om dit
te voorkomen.
Twee alternatieven kreeg men aangeboden: óf aansluiten op
het gemeenteriool óf een septietank installeren!
Frans en Ben polsten de bewoners over de bereidheid om zich
op het riool aan te sluiten. In september 1993 werd er een
brief opgesteld om naar het College van B&W te sturen met
de verkla-ring, dat aansluiting op het riool de meest geschikte
oplossing zou zijn. Met dien verstande dat de gemeente in
overleg met de bewoners zou spreken over de uitvoering van
de te verrichten werkzaamheden conform de eisen: handhaving
van het dorpskarakter van het pad en het intact houden van de
100 jaar oude heg, aan de ene zijde van het Kerkpad.
Natuurlijk gingen ook de kosten een grote rol spelen, maar
allereerst ging het om de realisatie van het plan. Een copie van
deze brief werd gezonden naar onze vereniging, het CDA, de
PVDA, de VVD en D66. Er kwamen reacties en er kwamen
vele ge-sprekken, waarvoor Ben en Frans ook Ad van de
Lienden uitnodigden. De partijen stonden positief tegenover de
wensen van de bewoners van het Kerkpad. Ze waren trouwens
zeer verbaasd dat er ergens midden in de stad geen riolering
lag!
Tegelijkertijd, bij monde vooral van de heer Schothuis, kwamen er positieve adviezen van de gemeente los. Men vond een
technische mogelijkheid om het uit te voeren in het smalle
pad.
Belangrijk waren de steun van dhr Raghoe van het CDA en
een open gesprek met dhr Hompe, de toenmalige wethouder
van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Ze droegen
erg veel bij tot de goedkeuring van het plan.

Restaurant

Otcodrillo
3- gangen
keuzemenu
f 37,50
Wat zeg je: "Filosofie" ? Ja ...
Neerbosscheweg 620
6544 LL Nijmegen
telefoon 080 - 719917
telefax 080 - 719988

Omdat er verschil is tussen praten en praten
Omdat er verschil is tussen vragen en vragen
Omdat er verschil is tussen doen en doen.
Mevr. drs J.M. Beenakkers
6543 KV Nijmegen

Florence Nightingalestraat 85
Telefoon (080) 78 78 52

Riolering Kerkpad
voltooid
De aanhouder wint!
In april 1994 hebben we een klein artikel gewijd aan de
plannen om de woningen aan het Kerkpad op het gemeenteriool aan te sluiten. Het plan was toen, op het kostenplaatje na, rond. Hoe het verder is verlopen willen Frans
van Ruitenbeek en Ben Strik, beiden woonachtig aan het
Kerkpad, graag vertellen.
)

Even een sprongetje terug in de tijd . Zo'n 20 jaar geleden
dachten de bewoners er al aan om in het Kerkpad riolering te krijgen. Maar dat leidde tot een massaal nee ,
omdat de gemeente wegverbreding zou eisen en de bewoners ervoor grond zouden moeten afstaan. Bovendien
dacht de gemeente aan parkeerhavens in de schamele
ruimte die voor de huizen over zou blijven. Alles volgens
de normen uit die tijd. Vervolgens hebben de bewoners
incidenteel nog getracht onder andere voorwaarden die
riolering rond te krijgen, maar zonder resultaat.
Het bleef een tijd stil, tot de bewoners van het Kerkpad in
mei 1993 een schrijven kregen van de gemeente. Er had
n.l. een inventarisatie plaats gevonden van alle panden in
de stad, die nog niet op het gemeenteriool waren aange
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In december 1993 kwam de kwestie in de Raad. De goedkeuring hing af van het kostenplaatje. In de wandelgangen circuleerden bedragen van f 7.000, -- tot f 8.000,--, als bijdrage,
wat nergens op leek. Vervolgens kwam er een bedrag van f
4.765,-- op tafel. Maar door het voorstel van bestrating met
klinkers, in plaats van met asfalt, ging dat individuele bedrag
naar f 1. 765, --. En ook daar bleek met de hulp van dhr
Schothuis nog wel aan te sleutelen. Tenslotte werd de bijdrage
van de bewoners vastgesteld op f 770,--, waarmee iedereen
accoord ging. De kosten voor verdere aansluiting van de weg
naar de huizen en het dempen van de putten, waren voor de
bewoners.
De strijd leek gestreden, maar nee ... ! Een dag voor de ondertekening van het contract door de gemeente kwam iemand met
een alternatief plan en zocht daar her en der steun voor. Die
werd niet gevonden en de indiener trok zijn plan in. Het werk
kon beginnen.
In october 1994 werd de verharding verwijderd (zie foto). Er
werd een nieuw netwerk voor electriciteits- en waterleiding
aangelegd. In november werd echt begonnen met het graafwerk voor de riool. Een heel karwij in een nauw pad! Het hele
project vanaf bedrading, riolering en bestrating duurde tot
begin januari. Eind februari waren al de bewoners aangesloten
op de riolering. Een "zucht" van verlichting!
Dit project geeft weer eens aan dat doorzetten vaak beloond
wordt. De moed niet opgeven. Er is heel wat vrije tijd in gestopt om tot dit resultaat te kunnen komen. En veel gepraat!
Eerst de bewoners op een lijn krijgen. Dan de gemeente overtuigen door de politiek. Zodra de tijd rijp is komt hopelijk nog

de afwerking. Even geduld! Zo heeft Hees een idyllisch pad
behouden. Voor velen is het opgenomen in een vaste wandeling.
Frans en Ben vonden het belangrijk dhr Raghoe van het CDA,
de PVDA, D66, de heren Peters en Schothuis van de gemeente (laat-ste om zijn openheid bij het discussiëren) en ook dhr
Hompe te bedanken voor alle steun. Natuurlijk onze Vereniging Dorps-belang. En ten slotte al de buren, die eensgezind
dit alles
tot stand brachten. Eendracht maakt macht!
E.B.

Lustrumnieuws
Er is een lustrumcommissie samengesteld die het e.e.a. wil
organiseren. Gekozen is voor het weekend van 9 en 10 sept.
9 sept. valt samen met de jaarlijkse monumentendag en in het
kader van deze dag zal vanaf 10.00 u. tot ca. 16.00 u. een
paardetram door Hees rijden. De vereniging stelt een aanvullende route voor. Voor deze route worden er nog vrijwilligers
gevraagd die als gids kunnen en willen optreden. Aanmeldingen via dhr. Rekking. Aan alle deelnemers van die dag wordt
een bon uitgereikt voor koffie en koek te besteden in de Witte
Poort. Voor de leden van onze vereniging zal op 9 sept. om
16.30 u. een dienst worden gepland in de Petruskerk en daarna zal er een borrel worden aangeboden in café Juliana. Daar
zal ook fotomateriaal over oud Hees worden tentoongesteld en
zullen er boekwerkjes over Hees te koop worden aangeboden.
Het kinderprogramma zal op zondag 10 sept. plaats vinden.
Plaats van de activiteiten op het gras bij de voormalige school
"de Zonnewende",
bij nat weer in de sportzaal. Ook hiervoor worden er nog
begeleiders gevraagd die zich bij Mevr. Baak kunnen opgeven.
Dhr. Hekking
Mevr. Baak

Bredestraat 136 771343
Uranusstraat 39 770921

Heeft u weleens gedacht aan een
"second opinion?"

Belasting- en Administratie
Adviesbureau

Ben S. Duin
Speciaal advisering aan particulieren

080-781691
Korte Bredestraat 61, 6543 ZP
Nijmegen (Hees)
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In de Schijnwerper: Scouting Albertus

ga j e naar de zaterdagmiddag van twee tot vier uur. Het accent ligt ook hier op
sport en spel en lekker rommelen in de
keuken. Ben je elf jaar geworden, dan
maak je in overleg met de leiding de
overstap naar de Verkenners. Deze
groep opereert al een stuk zelfstandigeten houdt zich bezig met het aanleren
van scoutingtechnieken, zoals speuren,
koken en stoken, knutselen, werken met
kaart en kompas, survival en niet te
vergeten E H B 0 en bosspelen. En dit
alles op de zaterdagmiddag van half drie
tot half vijf.
Sinds de jaren zestig vinden al deze
activiteiten plaats in het hordehol en
hoofdkwartier, wat u kunt vinden achter
café "De Zon" (de kiep) aan de Dennenstraat.
Wilt u graag staflid worden? Ze zitten
erom te springen. De voorwaarden zijn:
achttien jaar en ouder, enthousiasme,
inzet en vrije tijd. Voor de opleiding
wordt gezorgd door Albertus, waaraan

Scouting toen

Scouting is een spel dat zich aanpast aan
de jeugd en daardoor een spel dat met
de tijd mee gaat. Padvinderij in vroegere tijd was dan ook heel anders dan
scouting vandaag-de-dag.
Scouting Nederland bestaat sinds 1910
en kent momenteel ruim 125.000 leden,
waarvan er 50 lid zijn van Scouting
Albertus. Dankzij de (tot op heden) vele
vrijwilligers kent deze groep een lange
geschiedenis. In 1932 nam Kapelaan
Lemeer, pastoor van de parochie HeesNeerbosch, het initiatief om een verkennersgroep op te richten. St. Albertus
startte officieel op 15 november 1932
onder leiding van hopman Nol Beukers.
Hun hoofdkwartier was het gymnastieklokaal van de jongensschool te Neerbosch. Geen patrouille-hoeken, en timmeren was er ook niet bij. Dit was pas
mogelijk toen ze de beschikking kregen
over een schuur van de familie Hopman
aan de Engelenlaan. Bescheiden timmeren was toen geoorloofd. Als buitenterrein gebruikten ze een bosperceel van
Dr. Hoefnagels in het Jonkerbos. Later
bivakkeerden ze nog een tijdje in een
lokaal van de Landbouwschool en op de
zolder van het voormalig Heeslust
(Kruisherenklooster). Maar omdat met
8

het verkennersspel nogal wat lawaai
verbonden was, vertrokken ze in 1936
naar een nieuw hol te Huize "Boschlust"
aan de Dorpsstraat, waar ze de beschikking kregen over een grote schuur.
Tijdens de tweede wereldoorlog bleef de
groep, in afgeslankte vorm en met
geïmproviseerde huisvesting actief. Met
ingang van 1 april 1941 werd de padvinderij nl. verboden door de bezetter,
maar Albertus ging op groepsniveau
gewoon door, waarmee zo goed en
kwaad als het ging werd doorgewerkt.
Ze hadden de
beschikking
over een
kamer in het
huis van de
ouders van de
hopman. Er
werden diverse malen
buitentochten
gehouden
(kamperen
was toen niet
mogelijk), en
binnenshuis
deed men aan
hersengymnastiek,

theorie van kompas- en kaartwerk, en
vooral aan zingen. Om gevaar te vermijden werden er geen logboeken meer
bijgehouden, achteraf gezien jammer,
want het zou over deze jaren een buitengewoon interessant verslag geweest zijn.
De traditie van de groep om ieder jaar
in mei ter bedevaart te trekken naar
O.L. Vrouw van Katwijk a/d Maas,
werd ook in de oorlog trouw gehandhaafd. Alleen in 1944 kon de toenmalige
pater niet mee, doordat de Duitsers zijn
fiets gestolen hadden(ze noemden dat:

De Stenen Bank

vorderen). Een andere traditie, de viering van het St. Albertusfeest, werd ook
gedurende deze jaren instand gehouden.
Die bestond uit een Heilige Mis 's
morgens plus een binnenkampvuur bij
de hopman thuis. In het begin van de
zeventiger jaren verloor St. Albertus
haar katholieke signatuur. De groep
werd omgedoopt van St. Albertus in
Scouting Albertus. Bij het 40 jarig
bestaan van de groep werd er in 1972
een grote reünie gehouden voor alle
oud-leid(sters), 83 konden er nog van
opgespoord worden, onder wie zeven
aalmoezeniers, het geheel werd een
uniek samen zijn.
Vanaf het begin van scouting was het
een probleem om goede leiders te vinden. Men moet bedenken dat scoutleid(sters) vrijwilligers zijn en geen
salaris ontvangen, terwijl het hun veel
tijd en energie kost. Het vergt een brok
enthousiasme , wat je niet krijgt door
het lezen van boeken of een tijdschriftartikel. Vandaar dat veel leid(sters) zelf
scout geweest zijn. Maar nu, na 62
jaar, is deze tot op heden springlevende
groep in de problemen gekomen. De
aanwas van kinderen is het probleem
niet. Om goed te kunnen draaien heeft
iedere speltak drie stafleden nodig, en
daar zit hem nu de kneep, het lukt
Albertus niet meer om aan leiders te
komen (zie oproep De Stenen Bank in
het laatst verschenen nummer) . Hoe is
dat nu gekomen? Vroeger waren er ook
speltakken voor oudere verkenners zoals
de Voortrekkers, de Trappers en de
Rowans, groepen voor 16 tot 20 jarigen.
De Stenen Bank

Scouting nu
Maar in deze tijd lukt het niet meer om
deze jongeren enthousiasme bij te brengen voor scouting. En daarmee verdwijnt wel een belangrijk stukje doorstroming van oudere leden naar
leid(sters). Alle speltakken draaien nu
gemengd, evenals de leiding. De jongste
groep zijn de Bevers, en Bever kun je al
worden als je vier jaar bent, dan mag je
oneindig ravotten en spelen in het huis
Hotsjietonia, en dat allemaal op de
zaterdagochtend van tien tot twaalf uur.
Als je Bever af bent dan wordt je Esta,
maar dan moet j e wel zeven jaar zijn en

voor u geen kosten verbonden zijn. De
twee oude rotten in het vak John Appels
(78 01 76) en Hans Otten (78 98 88)
kunnen u er nog veel meer over vertellen. Wij van de Stenen Bank hopen dat
de jeugd nu en in de toekomst nog veel
plezier kan beleven aan de scouting in
Hees.

C.d.V.
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Van de voorzitter
Elders in deze Stenen Bank leest u al iets over onze komende
lustrumactiviteiten. Bij een lustrum kijk je verder, maar ook
terug .
Hoe is onze Vereniging ontstaan en hoe is het haar in de afgelopen vijf jaar vergaan?

Veel van de tot nu toe uitgevoerde plannen stroken niet geheel
en al met de Adviesnota Hees. Andere belangen gingen voor.
Van concessies was weinig of geen sprake. En van overleg,
helaas, evenmin.
Maar we kijken verder. En dan zien we dat de gemeente
inmiddels zelf maatregelen genomen heeft om het klooster
Sancta Maria niet dezelfde weg op te laten gaan als het Dominicusklooster. Dat men serieus werkt aan een Stadspark
West. En, last but not least, dat men ons als overlegpartner
serieus is gaan nemen.

Het idee om een Vereniging op te richten ontstond kort nadat
er wederom een markant stukje Hees met veel groen was
verdwenen: het bosje aan de Korte Bredestraat Het beeld daar
wordt nu beheerst door onsamenhangende bebouwing met
weinig groen. Tegelijkertijd begonnen andere bewoners zich
ongerust te maken: wat was men van plan met de villa Rivo
Torto aan het Kerkpad, de witte villa aan de Schependornlaan,
enz.? Veel geruchten, weinig zekerheid.

Het werk is de afgelopen vijf jaar uiteraard niet vanzelf gegaan. Daar waren mensen voor nodig die bereid zijn wat tijd
te spenderen voor hun eigen woon -en leefomgeving.

Omdat meer mensen meer weten dan een en de doelstelling het behoud van het dorpskarakter van Hees - eensgezind was,
werd besloten tot de oprichting van een Vereniging. De naam
werd ontleend aan de oude "Vereniging Dorpsbelang" van dr.
de Blécourt. De oprichtingsakte werd op 17 september 1990
ten overstaan van een notaris gepasseerd.

En die mensen zijn nog steeds nodig! We willen zo graag
meer doen dan alleen maar kijken naar bouwplannen en milieuvergunningen, hoe belangrijk ook. Er valt nog zoveel meer
uit Hees te halen: de historie, cultuur, sociale bijeenkomsten,
anekdotes in de Stenen Bank, enz. Ook dat zijn onderdelen
van ons verenigingswerk.

Al snel telde de Vereniging een paar honderd leden. Gesteund
door deze belangstelling ging het oprichtingsbestuur voortvarend te werk.

En daar zouden we de komende vijf jaar zo graag meer van
maken .
Maar daar hebben we geen mensen voor!!

Op het stadhuis besefte men intussen ook dat er iets met Hees
moest gebeuren: het "dorp" dreigde door allerlei bouwinitiatieven, die bij de gemeente binnenkwamen, zijn karakter te
verliezen. De gemeente stelde daarop de zgn. Adviesnota Hees
op, waarin het gewenste ruimtelijke beleid voor de toekomst
werd geschetst. Van onze kant werd de Structuurnota Hees
opgesteld en aan de gemeente gepresenteerd.
Overleg wilden we, het liefst in een vroeg stadium van de
planvorming, als er nog "geschoven" kan worden.

Daarom een dringende oproep aan u, leden van onze Vereniging: geef wat tijd aan uw eigen Vereniging! En bedenk: u
hoeft geen kennis van zaken te hebben. Waar het om gaat is
inzet en belangstelling. Dan komt de rest vanzelf wel.

Maar dat lukte niet zo goed. Aanvankelijk werd onze Vereniging door de lokale overheid met de nodige reserves bekeken.
Op zich niet zo vreemd, want doorgaans heeft een gemeente
alleen maar te maken met ad hoc actiegroepjes die, als de
boom gerooid is of de spade de grond in gaat, al snel wordt
ontbonden. Maar een georganiseerde wijkvereniging met rond
400 leden die verder keek dan de eigen straat, dat was men
niet gewend.
De argwaan werd gevoed door geruchten uit eigen gelederen
dat "die mensen in Hees niets willen", en "niet moesten denken dat Hees een openlucht-museum is" .
Stond het zo in onze eigen Structuurnota Hees? Nee, bepaald
niet.
In een stad waar overal gebouwd wordt, ontsnapt Hees de
dans heus niet. Maar waar het ons om ging en waar het nog
steeds om gaat is dat, àls er gebouwd moet worden, de nieuwbouw een organi sch deel van het geheel wordt en niet een
dorpsvreemde enclave. En zo stond het ook in de gemeentelijke Adviesnota H ees.

Bea van Zijll de Jong
- Lodenstem

Algemene
Ledenvergadering
VDH 29 mei 1995
De jaarlijkse vergadering van de vereniging in
café/restaurant Juliana aan de Schependornlaan.
Zo ' n 40 aanwezigen. Bekende woorden vullen
de ruimte: de Witte Villa, Dominicushof, de
Mupi's, Boesewinkel, Zonnewende. Trouwe
leden van de vereniging/ trouwe lezers van De
Stenen Bank kennen de discussies die al vaker
gevoerd zijn. Het doel van de vereniging, Hees
leefbaar en groen houden, blijft recht overeind.
Daar laat de voorzitter, mevr. Bea van Zijll de
Jong-Lodenstem (in gemeentelijke kringen
blijkbaar bekender onder de eenvoudige naam
Truus de Mier) geen twijfel over bestaan. En
hier ligt ook het belang van de meeste leden:
wat gaat er allemaal gebeuren in de buurt en
wat doet de vereniging voor ons?

DP
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De plannen voor 1995 worden uitgelegd. Milieu-handhaving en aandacht voor de milieuvergunningen op het nabij gelegen industrieterrein . De vereniging is een gesprekspartner
geworden voor de gemeente. Bijvoorbeeld bij
de plannen voor een Stadspark-West en het
Gezondheidsonderzoek dat wordt opgezet voor
de wijken in de naaste omgeving van het industriegebied in Nijmegen-West. En de lustrum-activiteiten komen er aan, een ledendag op 9 september en een kinderdag op 10
september. En dan lopen er nog een aantal procedures bij de Raad van State, voor de vereniging voortdurend een forse
kostenpost.
Unaniem wordt men het eens over een contributieverhoging, f12,50 in plaats van flO,- .
De oproep van de voorzitter aan leden om het bestuur te versterken levert geen reacties op, maar toch is versterking hard nodig;
drijft de vereniging straks niet teveel op de inzet van enkelingen??
Dan wordt het pauze. En na de pauze praat de voorzitter met drie "ambachtelijke" Hesenaren. Om nog maar eens te onderstrepen dat de vereniging een toekomst en een verleden heeft!

u

Persbericht
In verband met de technische veroudering van de bestaande
50.000 volt-kabelverbinding is de NUON onlangs begonnen
met de aanleg van een nieuwe kabelverbinding door de stad
Nijmegen. De werkzaamheden vinden voor een deel ook plaats
in Hees. In de periode eind juni-medio september verwacht de
NUON te graven in de omgeving Schependornlaan-Uranusstraat-Kometenpark. Waar nodig zullen verkeersmaalregelen
getroffen worden. De belanghebbenden en aanwonenden zullen
hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

boe ketterie
b loe mi st erij
· KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJ MEGEN - TEL. 080-770336

Maar: er ligt een wereld van verschil tussen denken en doen.
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HORIZONT AAL
1
5
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
21
23
26
27
28
29
30
31
33
35
36
37
40
41
42
45
46
48
49
51
53
54
56

58
59
60

Stichting
Lidwoord
Waterdiepte bepalen
Jongstleden
Ter plaatse
Breed stuk hout
Luxe woning
Deel
Meisjesnaam
Voegwoord
Mijn inziens
Chinese afstandsmaat
Soort verlichting
Sacra scriptura
Geschenk
Idem
Zoen
Uitzonderlijke Economische Samenwerking
Mobiele eenheid
Oost (Dld)
Bederfwerende verfstof
Puntige uitwas
Popgroep
Bijwoord
Merk sportschoen
Europese maatschappij
Nooit eerder
Straatmuzikant
Geen inhoud
Oude lengtemaat
In ieder
Bijwoord
Spelcomputer
Voegwoord
Groot
Meisjesnaam
Persoonlijk voornaamwoord
Kledingstuk
Wintersport

i

120 128 160 119 157

!28
I

115 152

137

i

!12

i1

I

I

VERTICAAL
1 Nieuwbouw op plaats in Hees
2 Oosterlengte
3 Land in noord-west Europa
4 Land in zuid-west Azië
6 Plaats in de Betuwe
8 Jongensnaam
10 Katholieke partij
i 1 Jong schaap
12 Klap
16 Sint
20 Slimheid
22 Plaatsje in Zuid-Limburg
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/17 18

24 Bloem
25 Vader
27 Levensonderhoud
29 Hoofdstad van Menarea
32 Algemene afkorting bedrijfsbond
34 Voeg de letter "S" toe aan kleiachtige grondsoort
38 En meer anderen
39 Stroken dun hout
42 Vettige substantie
43 Gij
44 Ontkenning
47 Laatste groet
50 Gesteente

52 Zure vloeistof
55 Dwaas
56 Boom
57 Rijksinstituut
58 Persoonlijk voornaamwoord

Wij zijn op zoek naar de 14 letters die
een woord vormen.
Stuur de oplossing op een briefkaart
vóór 01 augustus a.s. naar het redactieadres. Onder de goede inzenders zal Fl.
10,00 worden verloot.
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HICKSON-GARANTOR
Een houtimpregneerbedrijf op het industrieterrein met veel vraagtekens
U weet waarschijnlijk wel de papierfabriek van KNP te liggen:
aan het begin van de Ambachtsweg op de hoek van de kruising tussen Energieweg en Wolfskuilseweg. Vlak daarachter
aan de Ambachtsweg ligt een bedrijf waar hout wordt verduurzaamd: Hickson Garantor. Vanwege de geringe omvang en de
ogenschijnlijk geringe milieubelasting was onze aandacht daar
tot voor kort niet op gericht. Totdat wij onlangs in de krant
lazen wat hier gaande was.
Hickson-Garantor verduurzaamt hout met voor mens en dier
zeer schadelijke stoffen: arseen, chroom en (in mindere mate)
koper. Arseen en chroom zijn buitengewoon giftig met bewezen kankerverwekkende eigenschappen. Ze zijn niet voor niets
door de overheid samen met o.a. kwik, asbest en DTT op de
zgn. "Lijst van Zwarte Stoffen" gezet. Arseen is zelfs als
zodanig verboden. Merkwaardigerwijs echter mag het evenals
chroom nog wel gebruikt worden als component in bestrijdingsmiddelen.
Op het Hickson terrein ligt o.a. een grote hoeveelheid arseen
opgeslagen. Na de ramp in het Italiaanse Seveso heeft men
bepaald dat, als zo'n hoeveelheid minstens 500 liter bedraagt,
er een extern veiligheidsonderzoek moet worden verricht.
Gezien de zeer korte afstand tussen Hickson en onze woonwijk, de verwijzing naar Seveso, en de overheersende westenwind kan men nagaan wat er bij een ramp (bijv. brand) kan
gebeuren: zwaar giftige wolken kunnen zich dan over de wijk
verspreiden met alle gevolgen van dien.
Volgens Hickson is de hoeveelheid arseen op het terrein minder dan 500 liter. Er zijn hieromtrent echter de nodige twijfels
gerezen en op dit moment wordt langs officiële weg uitgezocht
of Hickson wel juiste opgaves heeft gedaan bij het verkrijgen
van een milieuvergunning. Maar of er nu 500 liter, 400 liter
of 498 liter (zoals Hickson beweert) ligt opgeslagen doet er
niet zoveel toe. Vlak naast onze woonwijk blijkt een potentieel
zeer gevaarlijk bedrijf te liggen.
Naast de opgeslagen hoeveelheid giftige stoffen geeft ook het
produktieproces reden tot bezorgdheid. Het hout wordt op
karretjes in een grote liggende ketel gereden, waarin zich het
verduurzamingsmiddel bevindt. Om ervoor te zorgen dat dit
middel goed in het hout dringt vindt er in de ketel een nabehandeling plaats door middel van stoomfixatie. Als daarna de
karretjes naar buiten gereden worden, komt de met giftige
dampen gevulde stoom in de open lucht terecht en verspreidt
zich over de omgeving.
Vlak aan de overkant van het bedrijf aan de Ambachtsweg ligt
een complex volkstuintjes. Het is zeer wel mogelijk dat de
hier gekweekte groentes een te hoog gehalte aan arseen,
chroom e.d. bevatten. Maar ook verderop kan dit het geval
zijn. Een onderzoek uit Denemarken heeft aangetoond dat
gewassen tot 1 km rondom een houtverduurzamingsfabriek te
hoge concentraties arseen en chroom kunnen bevatten.

aan de buitenkant te zien of hout geïmpregneerd is. Als we
behandeld hout in de open haard verbranden komt 50% van
het arseen en chroom in de lucht terecht. Het houtas wordt
misschien wel als humus over de tuin of tussen de groentes
verspreid.
Wij hebben onlangs B&W en de raadscommissie voor milieu
vragen gesteld omtrent de gang van zaken bij Hickson. Volgens B&W is de vergunning in orde. Wij twijfelen daar echter
sterk aan. De raadscommissie stelde zich, m.u.v. De Groenen,
op het standpunt dat men niets kon doen omdat het gebruik
van het verduurzamingsmiddel (nog!) niet bij wet verboden is.
Op dit moment (mei/juni) zijn wij samen met o.a. De Groenen
en een door De Groenen ingeschakelde toxicoloog bezig om te
bekijken of de vergunning wel in orde is en om bij de politiek
en andere instanties, zoals de landelijke Commissie Bestrijdingsmiddelen die oordeelt over de toelating van deze middelen, meer aandacht voor deze zaak te krijgen .
Bea van Zijll de Jong - Lodenstein

GEZONDHEIDSONDERZOEK IN NUMEGEN
In vervolg op het gezondheidsondezoek in Weurt begin dit
jaar, waarbij bleek dat daar statistisch gezien meer kankergevallen voorkomen dan gemiddeld, is ook in Nijmegen een
dergelijk onderzoek gestart. De hiervoor verantwoordelijke
Wethouder van Gezondheid, de heer Hompe, heeft deze zaak
serieus aangepakt. Het is de bedoeling dat er niet alleen een
medisch archiefonderzoek komt. Maar ook worden de vergunningen van alle bedrijven op het hele industriegebied tussen
Nijmegen en Weurt doorgelicht op hun uitstoot aan kankerverwekkende stoffen. Dit vergt uiteraard veel onderzoek vooraf.
De resultaten zullen pas eind dit jaar bekend worden.

Er is intussen een zgn. klankbordgroep samengesteld. Hierin
zitten, naast de wethouder, o.a. een vertegenwoordiger van de
GGD, een ambtenaar van de afd. milieu van de provincie, een
medewerker van de Stichting Gezondheid en Milieu, en vertegenwoordigers van de rond het industriegebied liggende
wijken, waaronder Hees. In de groep worden gegevens en
ervaringen uitgewisseld. Een eerste bijeenkomst heeft al
plaatsgehad. Een goed initiatiefl
Bea van Zijll de Jong- Lodenstein

Ook in een later stadium kan het gif binnen ons bereik komen:
via schuttingen, bielzen, klimrekken e.d. Het is lang niet altijd
De Stenen Bank
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Ingezonden stuk
ENERGIEWEG 100
NIJMEGEN 080-770870
DAGELIJKS OPEN 6-24 UUR

EENS STOND AAN HET EINDE VAN DE KERKSTRAAT
"HUIZE DE WITTE POORT" .................. .
In de Joop der jaren is de plaats van deze voormalige villa en zijn fraaie omgeving een oord van veranderingen.

TANKSTATION + CARWASH

Aan het begin van deze eeuw pufte hier een stoomtram moeizaam naar rechts in een boog langs huize "PADUA" het verlengde
van de Dennenstraat in. De Dr. de Blécourtstraat heette toen nog Kloosterlaan of DennenstraaL De tramlijn koerste vervolgens
naar het eindpunt, voorbij het witte kerkje aan de Dorpsstraat/Neerbosch.
In 1922 werd de stoomtram vervangen door de elektrische tram; het eindpunt werd "DE WITTE POORT" en de oude dorpskern
van Neerbosch bleef verstoken van openbaar vervoer.
In 1927 werd "DE WITTE POORT", een van de buitenplaatsen van het Schependom afgebroken. Hier verrees het nieuwe St.
Dominicuscollege, klooster en opleidingsinstituut van de paters Dominicanen, modem en ruim van opzet. Hier konden de jonge
priesterstudenten verschillende sporten beoefenen op eigen sportvelden temidden van een prachtig tuin-en bosgebied. Het
eeuwenoude Dominicuscollege in de smalle Lange Nieuwstraat moest wijken voor de uitbreiding van het Nijmeegse stadhuis. In
de jaren van 1920 werd het Maas-Waalkanaal gegraven, waardoor Neerbosch in tweeën werd gesplitst; de Dr. de Blécourtstraat
(toen nog Kloosterlaan of Dennenstraat) verloor zijn betekenis omdat hij niet meer aansloot op de Jonkerstraat in Weurt en op het
Kinderdorp. Op het huidige kruispunt met de Energieweg begon de Dorpsstraat/Neerbosch, die voor een deel leidde naar het
witte bruggetje over het nog smalle Maas-WaalkanaaL Het moest de verbinding vormen met het afgesneden dorpsdeel van
Neerbosch.

BENZINE- DIESEL- LPG
SHOP MET RUIME SORTER IN G
BETALEN MET PIN

CENTER

AUTOWASSTRAAT
11 doe-het-zelf WASBOXEN
24 STOFZUIGERS
n1euw:

BEKLEDINGSREINIGER inwor p Fll, GEURTJESAUTOMAAT voor een aangename geur rn uw auto

Inmiddels hebben religieuze, maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen gezorgd voor een totale metamorfose van het Witte-Poortgebied. Vooruitlopend op een naamgeving voor de straten in
de nieuwe woonwijk was de Gemeente Nijmegen van plan om het doodlopende deel van de Dr. de Blécourtstraat de naam
"Dennenstraat" te geven.
De huisnummers zouden worden gewijzigd. Gewezen werd op de deling van deze straat, de verwarring en onduidelijkheid voor
het autoverkeer door de toen aangebrachte slagboom voor de buslijnen en verschilJende postcodes voor de twee straatdelen. De overdonderde bewoners hebben met succes gereageerd. In de jaren zestig werd de
Energieweg aangelegd; in de 70-er jaren kwam de afsluiting tot stand. Toen waren er ècht verwarrende situaties. Gebrekkige of
afwezige straatnaambordjes en onjuiste straataanduiding op stadsplattegronden met alle gevolgen voor het (vracht)autoverkeer leidden tot klachten bij
de Gemeente.
Uiteindelijk werden aangepaste straatnaambordjes en jaren later correcties in stadsplattegronden aangebracht.
De bezwaarden stelden o.m. in hun schrijven, dat eerder naamswijziging van de totale Dennenstraat in Dr. de Blécourtstraat in
de rede zou liggen. Immers, de naam "Dennenstraat" heeft geen speciaal verband (historisch of anderszins) met Hees, terwijl
heel duidelijk Dr. J.J. de Blécourt hier een belangrijke rol heeft gespeeld.
Het zou van de gemeentelijke zijde van meer inzicht getuigen als zij een naamswijziging van het noordelijk deel van de Dr. de
Blécourtstraat voorstond. Deze straat vormt immers een onderdeel van het stratenplan van het industrieterrein ! Men zou aan de
naam "Ambachtsweg" kunnen denken. Beide liggen in elkaars verlengde !
Voor onbekenden die op zoek zijn naar een adres op de Dr. de Blécourtstraat-noord is er geen enkel logisch verband tussen deze
naam en een straat op een industrieterrein.

TIINK EN WilS MET PLEZIER.~~~

Het zou getuigen van weinig gevoel van eerbetoon aan de verdienstelijke, hooggeachte arts z.g . als van zijn straat uit het
historierijke oude Hese dorpsgebied slechts een restant overblijft, en wel in een industrieterrein veranderd deel van Hees.
Overigens hebben de bewoners in hun reactie naar de Gemeente zich afgevraagd waarom de bebouwing van de Dominicushof
voor de Gemeente een aanleiding kon zijn om de naamswijziging aan te snijden. De namen van straten op de Dominicushof
houden toch geen verband met de Dennenstraat en/of de Dr. de Blécourtstraat ?
De commissie Straatnaamgeving schreef in haar antwoord "haar voornemen niet te bevorderen". Aan het commentaar van de
bezwaarden, alsmede aan hun vragen werd volledig voorbijgegaan !
Th. Hermens
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DorpSbelang Hees:
G.C.M. van Zijll de Jong-Lodeiistein
Voorzitter
·
Meloenstraat 22
Tel. 771125
J.F .W,J.B. Hekldng
Penningmeester
Bredestraat 136
Tel. 771343.
J .J .P . van Dijk
Bestuurslid
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Dennenstraat I 04
Tel. 772710
G .E .H.T . Hermans
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Vlietstraat I 0
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~oNNESTUDtQ
"RACIN~'

U kunt bij ons terecht voor complete zonnekuren maar ook voor gelegenheidsbruining.
(10 x 25 minuten) inclusief gezichtsbruiner en bodycooler,
voor maar

f 70,00

BEL !!!
voor openingstijden en verdere informatie:
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zoNNESTUDta
''AACtNA:'
Ananasstraat 2 te Nijmegen
Tel: 080 - 78 03 88
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