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THEMANUMMER: KLOOSTERS IN HEES
Monnikendam aan de Waal.

REDACTIONEEL

Nijmegen is een katholieke stad. Niet voor niets huisvest de stad aan de Waal de
eerste katholieke universiteit van Nederland, dit jaar al weer 75 jaren oud. Tot lang
na de Tweede Wereldoorlog telde Nijmegen vele kerken en diverse kloostercongregaties vestigden zich in of nabij de stad. Niet voor niets stond Nijmegen bekend als
· et Monnikendam aan de Waal.
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Het voormalige Dominicus college met de monumentale kapel.
Rechtsboven de Antonius-Abtkerk en waar toen een kassencomplex was staan nu de huizen aan de Henri Dunant straat en
Florence Nightingalestraat.
De (nieuwe) geschiedenis van de kloosters in Nijmegen begint
eigenlijk pas vanaf 1848. En dat is niet, omdat de Nijmeegse
bevolking het katholieke geloof had afgezworen. Integendeel:
ruim de helft van de bevolking bleef het katholieke geloof altijd
trouw. Maar dat is wel, omdat de overheid de invloed van de
katholieke kerk op de bevolking op allerlei manieren belemmerde. Dat was al begonnen tijdens de Tachtigjarige oorlog
(1568-1648). In die oorlog speelde de religie een belangrijke
rol. Katholieken werden beschouwd als aanhangers van de
Spaanse koning Filips II, de protestanten (in Nederland voorna-
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U hebt nu voor het derde opeenvolgend jaar in de geschiedenis van de
"Stenen Bank" een themanummer in
uw bezit die dit keer geheel gewijd is
aan de "KLOOSTERS IN HEES".
Gelukkig bestaan er nog een aantal
kloosters in onze directe omgeving.
Wij hebben een 4-tal kloosters
bezocht en geprobeerd hier een leuk
verhaal van te maken . Oordeelt uzelf
en geef ons uw bevindingen.
De fotospeurtocht door Hees in de
uitgave van Juni heeft geen enkele
reactie opgeleverd. Zou het te moeilijk zijn geweest of zou het moment
van plaatsing niet goed zijn gezien
de zomervakantie ? Laat het ons
weten . Graag nodig ik ook niet alleen
de jeugd uit om nogmaals te reageren
met de oplossingen voor 15 oktober.
Evenals vorig jaar met het bezichtigen van het Lindenhoutmuseum en
het monumentale kerkje
op het terrein van het kinderdorp
Neerbosch kunt u deze keer een
rondleiding krijgen door het St.
Josef Klooster. Meer hierover elders
in het blad.
Veel leesplezier.
E.B.

meiijk calvinisten) verzetten zich tegen de katholieke en vorstelijke almacht. Na een maandenlang beleg vanaf de Lentse
Waaloever veroverde prins Maurits in 1591 namens de opstandelingen tegen koning Filips de stad Nijmegen. Bij de onderhandelingen na de capitulatie van Nijmegen werd, evenals in de
andere steden die gingen behoren tot het grondgebied van de
nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, bepaald
dat de katholieke godsdienst niet meer beleden mocht worden.
In de geschiedenisboekjes staat dit bekend als de Reductie van
Nijmegen. De stad kreeg nieuwe , calvinistische heren . Die

overigens in het begin heellastig te vinden waren ; zo goed als
iedereen in Nijmegen was rooms-katholiek! Misschien ook
vanwege de aanwezigheid van zoveel katholieke inwoners
bleven de maatregelen van de nieuwe magistraten tegen de
katholieke kerk redelijk beperkt. De 'normale' verordeningen
werden natuurlijk wel afgekondigd. Zo mochten de geestelijken bijvoorbeeld geen doopsels meer verrichten. En de
kerken en kloosters, met de daaraan verbonden goederen,
werden gekonfiskeerd. Liefdadigheid kwam voortaan onder de
zorg van het stadsbestuur, zodat ook de diverse armeninstellingen werden opgeheven. Maar van een heuse vervolging van
geestelijken in het Nijmeegse was zo goed als geen sprake. In
de stad ontstonden geleidelijk enkele schuilkerkjes en katholieke jongens konden voor een opleiding uitstekend terecht in
het nabijgelegen en katholieke land van Kleef. Ook vestigden
zich groepjes paters in de stad, die zich bezighielden met zielzorg. De tolerante houding van het stadsbestuur ten opzichte
van het 'Roomsche Kwaad' viel bij de protestantse kerkeraad
niet in goede aarde.
Herhaaldelijk werd geprotesteerd tegen de coulante houding
van de overheid, zonder veel resultaat echter. Het katholiekzijn werd geaccepteerd. Maar openbare ambten of het lidmaatschap van een gilde waren voor hen verboden. Gaandeweg
werden de katholieken tweederangs burgers in Nijmegen. In
1795 veranderde de situatie. Franse legers trokken het grondgebied van de Republiek binnen, de opmaak voor een heuse
bezetting, die tot 1813 zou duren. De voorkeursbehandeling,
die de protestanten ruim twee eeuwen hadden genoten, werd in
de nieuwe grondwet beëindigd. Overigens betekende dat niet,
dat de katholieken meteen weer konden terugkeren op hun
posities van voor de Reductie van 1591. De protestanten
behielden de belangrijkste bestuurlijke functies. Dit ondanks
het feit, dat de katholieken in Nijmegen ook na twee eeuwen
protestantse bevoordeling nog steeds een groot deel van de
bevolking uitmaakten. Bij de volkstelling van 1808 bleek dat
van de 12.784 inwoners van de stad Nijmegen er 6.364 katholiek waren, zeg maar de helft. Het dorp Hees telde toen 580
inwoners, waarvan er 557 katholiek, 46 gereformeerd en 1
luthers waren.
Na de Franse bezetting ging ook Nijmegen deel uitmaken van
het koninkrijk der Nederlanden, onder de leiding van koningkoopman Willem I. In de grondwet werd de godsdienstvrijheid
vastgelegd, maar de koning ontpopte zich zeker niet als een
stimulator van de katholieke emancipatie. Met name de stichting van kloosters, en dan de weinig produktieve contemplatieve ordes voorop, werd zoveel mogelijk belemmerd. Het
beleid was er op gericht kloosters te laten 'uitsterven'. Ook het
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie -Nederland werd
vanuit Rome feitelijk nog steeds beschouwd en bestuurd als
missiegebied- liet op zich wachten. Pas onder koning Willem
11 (1840-1848) kregen de katholieken meer rechten, uiteindelijk deels ook vastgelegd in de grondwet van 1848 met de vrijheid van onderwijs (nu konden katholieke scholen gesticht
worden) en de vrijheid van vereniging (onder andere kloosters
werden nu toegestaan). En tenslotte werd in 1853 de volwaardige katholieke Nederlandse kerkstructuur hersteld: de
bisschoppen keerden terug. De katholieken waren weer
volledig terug op de vaderlandse kaart. Er werden kerken
gebouwd, katholieke scholen gesticht en er kwamen, eerst
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vanuit het buitenland georganiseerd, weer kloosters voor
paters en zusters. En dat werd in die tijd nodig gevonden ook.
De stad Nijmegen kampte omstreeks 1850 met groeiende
problemen. De armoede onder de bevolking, en dan weer met
name onder de katholieken, was schrijnend: 23% van de totale
bevolking leefde van de bedeling, de meeste daarvan waren
katholiek. Door de knellende omwalling, Nijmegen was een
vestingstad, was de stad overvol geworden en was de economische ontwikkeling stil blijven staan. Ziektes en werkeloosheid teisterden met name de arme gezinnen in de nauwe
straatjes van de binnenstad. De gemeente was absoluut niet bij
machte de problemen structureel aan te pakken. De katholieke
Sint Vincentiusvereniging en het R.K. Parochiaal Armbestuur
lenigden de ergste nood, maar ook zij stonden vaak machteloos. Er was een enorme behoefte aan (katholiek) onderwijs,
ziekenzorg, bejaardenzorg en hulp aan de armen. De katholieke organisaties konden dit bij lange niet alleen aan, ze
hadden behoefte aan versterking. En die kwam er na 1848 in
de vorm van congregaties.
De congregaties, die zich in Nijmegen vestigden na 1848 zijn
te onderscheiden in de onderwijscongregaties, de congregaties
die zich bezighielden met zieken- en bejaardenzorg en
tenslotte de congregaties die naar Nijmegen kwamen naar
aanleiding van de stichting van de Katholieke Universiteit
Nijmegen in 1923. Hees kent van alle drie deze congregaties
voorbeelden.
Weliswaar was in de grondwet van 1848 de vrijheid van godsdienst vastgelegd, maar de bijzondere scholen (en dus ook de
katholieke scholen) moesten wel zichzelf bedruipen. En
daarbij stonden ze ook nog onder het strenge staatstoezicht!
Onderwijscongregaties voorzagen in de nood. Pastoors, zoals
in Neerbosch Dominicus van Zeeland, riepen paters en zusters
op naar Nijmegen te komen om het onderwijs aan katholieke
jongeren te verzorgen. Er werden dan twee vliegen in één klap
geslagen: het onderwijs aan de jongeren zou heel zeker katholiek zijn en de kosten bleven binnen de perken. Zo vestigden
zich in Hees de Zusters Dominicanessen van de H. Familie aan
de Dennenstraat en later de Paters Dominicanen van het
bekende Dominicuscollege op het voormalige landgoed van
De Witte Poort.
In vergelijkbare mate golden de hierboven gegeven argumenten voor de congregaties in Nijmegen, die zich bezighielden met zieken- en bejaardenzorg. In Hees is daarvan
Sancta Maria, van de Zusters van Barmhartigheid, het meest
duidelijke voorbeeld.
Met de komst van de Katholieke Universiteit werd Nijmegen
ook een studiecentrum voor verschillende ordes, voornamelijk
van paters. Zo vestigden zich in Hees de Paters Kapucijnen,
aanvankelijk in de Witte Villa, later aan de Wolfskuilseweg.
In 1917 werd in de Nederlandse grondwet vastgelegd, dat het
bijzonder onderwijs, evenals het openbare (=door de overheid
georganiseerde onderwijs) volledig gesubsidieerd zou worden
door de overheid, zeg maar uit de belastingpot Dit verbeterde
de financiële situatie van het katholieke onderwijs dusdanig,
dat op den duur de onderwijscongregaties steeds minder noodzakelijk werden. Via opleidingen tot onderwijzer kwamen
steeds meer leken de scholen binnen. De ommekeer deed zich
vanaf de zestiger jaren hier, maar ook in de zorg voor zieken
en bejaarden sneller en sterker gevoelen.
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De geschiedenis van de laatste dertig jaren is er een van ontzuiling
en individualisering. De meeste volwassenen van nu hebben die
kentering in de tijd bewust meegemaakt. Zelf nog opgevoed 'met
de kerk', bemerken zij bij hun (klein)kinderen, dat geloof een
geringere rol speelt in het dagelijkse leven. Het kerkbezoek loopt
terug en dus wordt er gepraat over de sloop van kerkgebouwen.

Nog niet zolang geleden verdween, onbedoeld, nog de fraaie
kapel van het Dominicuscollege; het is al weer bijna
vergeten. Het aantal roepingen van paters en zusters wordt
minder en dus bezinnen de congregaties zich op hun taken in
de moderne tijd.
Dat kan betekenen, dat kloosters, die tientallen jaren lang het
beeld van een gemeenschap bepaalden, verdwijnen of een
andere bestemming krijgen . Onlangs bracht De Gelderlander
de recente ontwikkelingen van de katholieke kerken in
Nijmegen in kaart. In 1972 telde Nijmegen nog 70 pastores
en pastoraal werkers, in 1997 waren dat er nog 18. Het kerkbezoek liep in diezelfde periode ook terug: in 1972 nog ruim
25.000 bezoekers, in 1997 ruim 6.000, Sinds I 990 zijn er in
Nijmegen zeven kerken afgebroken of afgestoten, van de
resterende zeventien zal er over zo'n twintig jaren nog de
helft over zijn. Vijf van die zeventien kerken hebben een
monumentale status, waaronder onze Antonius Abt-kerk.
Wat hebben we gehad, wat is er nog over en waar gaat het
naar toe? Deze drie vragen stelden we onszelf toen we ons
gingen verdiepen in de kloosters van Hees. En dan blijkt het
essentieel te zijn vanuit welk perspectief je kijkt. Misschien
het perspectief, dat er veel verdwenen en veranderd is: je ziet
de 'echte' paters kapucijnen niet meer lopen over de Schependomlaan , de eerste communie is al lang niet meer ~et
feest van vroeger, enz. enz. leder heeft zo z'n herinneringen.
Of het perspectief, dat er in Hees ruim I 00 jaar geleden nog
nauwelijks sprake was van een katholiek leven en bijbehorende activiteiten. En dat de kloosters in Hees een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan, onder andere, deugdelijk
onderwijs en bejaardenzorg. Dat is tegenwoordig niet meer
van de kloosters afhankelijk, mi sschien maar beter ook, zodat
ook de kloosters zich kunnen bezinnen op hun taken in deze
tijd. En dan blijkt dat de congregaties nog midden in het
leven staan. Misschien zijn de kloosters niet meer zo domi nant aanwezig in Nijmegen, ze zijn er nog wel; bescheidener
wellicht, maar daarom niet minder ambitieus en gemotiveerd!

Pater Dominicus van Zeeland o.p.
1806-1892

L.J.

Foto col/. Zusters
Dominicanessen

_)

Bloemisterij
Bloembinderij

Hutttng
Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336
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PRIESTERS VAN HET HEILIG HART (SCJ)
"Andelshof" was de naam van de villa die de Priesters van het
Heilig Hart verkregen in Hees op de plaats waar nu het St.
Jozef Klooster staat.
Terug in het archief bevinden zich nog 'n aantal documenten
die inlichtingen verschaffen over de voorgeschiedenis van
"Andelshof".
Het oudste document dateert uit 1808. Wij lezen daar dat op
19 juli 1808 "Antonius Albertus Vergeel cedeert en transporteert in vollen eigendom aan Derk Scheers en zijn vrouw
Helena Schiff een bouwhof thans 'Rusland' genaamd,
bestaande in huis, achterhuis, stallen, schuur, bakhuis,
varkenskot, vijver, tuin en bouwland, groot ongeveer 8
morgen, gelegen aan de Kerkstraat, mitsgaders een perceel
allerbeste bouwland, mede onder Hees aan de overzijde van de
Kerkstraat op den Schoonhorst, groot ongeveer 12 morgen".
Het volgende document is gedateerd 14 juni 1882 toen Derk
Scheers en echtgenote dit alles verkochten aan Pieter Roeland

Het St. Jozefklooster

Scheers. De familie is ter plekke gebleven tot 1882; zij veranderden de naam van hun bezit in "Andelshof", zo genoemd
naar de vrouw van Pieter Roeland, nl.. Neeltje Petronelia van
Andels.
Op 14 juni 1882 verkocht de familieScheers hun villa aan
Gijsbertus Comelis van Haaren, rentenier te Stratum bij Eindhoven. Hij heeft het niet lang op "Andelshof" uitgehouden,
maar in de vijf jaren dat hij er was heeft hij het oude huis laten
afbreken en door een geheel nieuw laten vervangen.
Op 6 augustus 1887 verkocht hij de nieuwe villa voor de som
van Fl 31000,00 aan Jonkheer Victor Marie van Rijckevorsel
van Kessel, toen wethouder van de gemeente Nijmegen. In de
jaren die volgden heeft de jonkheer nog verschillende andere
eigendommen bij zijn bezit gevoegd, tot hij tenslotte een
aanzienlijk stuk land, zowel in Hees als in Neerbosch, het
zijne kon noemen.
Een van de landgoederen was het huis "De Witte Poort" dat
aan het einde van de Kerkstraat stond. Het werd in 1906 door
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de weduwe van Rijckevorsel van Kessel bij testament
vermaakt aan de paters Dominicanen; zij braken het af in 1927
en vervingen het door het Dominicus College. Een jaar later,
in 1928, verkocht de familie "Andelshof" aan de Priesters van
het Heilig Hart.
De Priesters zijn in 1927 naar Nijmegen gekomen en hebben
zich allereerst gevestigd op de Berg en Dalseweg. Er waren
een tweetal redenen om zich in Nijmegen te vestigen.
De eerste aanleiding is al genoemd in het artikel "Monnikendam aan de Waal"; de stichting van de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923. De andere aanleiding: het bestaande
klooster, Groot Seminarie in Liesbosch bij Breda was te klein
geworden. De opleidingen Filosofie en Theologie werden
respectievelijk geplaatst in Liesbosch en Nijmegen. Vanuit het
klooster in Nijmegen kon men nu aan de universiteit doorstuderen in Theologie, maar ook in profane vakken.
Villa "Andelshof" is
reeds afgebroken en het
bestaand huis is
gebouwd. In 1930 zijn
de Priesters het klooster
ingetrokken. Het koetshuis was destijds een
recreatiezaal, waar de
studenten bij elkaar
kwamen voor ontspanning. Dit koetshuis is
echter gebleven.
Momenteel is het
verhuurd aan de KION
(Kinderopvang
Nijmegen) en huisvest
er crèche "De VlinderFoto uitgeverij de Stulp tuin" in.
In het klooster werden (
"de Hogere Wijdingen"
toegediend, waarvan Priesterwijding het hoogtepunt was. Na
deze wijding kregen de paters hun eerste benoeming: een
verdere studie-opdracht, een pastorale taak in Nederland, of
werden uitgezonden naar een van de vele missiegebieden,
zoals Finland, Congo, Cameroun, Chili, Brazilië, etc.
In de 60e jaren liep het aantal studenten terug en om het huis
toch vol te houden werden studenten van andere Congregaties
en Ordes ancterdak aangeboden. Zoals in vele kerkelijke
kringen kwam er een duidelijke kentering.
In de 70e jaren is er een belangrijke stap gezet om er een
klooster van bejaarden van te maken. Om precies te zijn in
1971 trokken "de Zusters van onder de bogen van Maastricht"
bij de paters in. Uiteindelijk werd het officieel Klooster
Bejaardenoord genoemd, kortweg KBO.
In de 80e jaren heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden
om o.a. te voldoen aan de eisen van deze tijd. In 1987/1988 is
deze verbouwing gereed gekomen en beschikt het huis over
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een opvang van totaal
62 bejaarden, het oord
zit momenteel vol.
Alle kamers zijn o.a.
voorzien van een
complete sanitaire
ruimte. Aan de achterzijde zijn er 5x6 kamers
bijgebouwd bereikbaar
via een nieuw
aangelegde vleugel,
serre en gangen. In de
voormalige gang zijn
nu vergaderruimten
gerealiseerd. De togen
zijn nog herkenbaar
overgebleven (zie foto),
het geheel is zeer fraai
afgewerkt.
Onlangs heet het
Klooster verzorgingsteJUis, kortweg KVH.
Wat gebleven is en nog
altijd gebruikt wordt, is
de naam van het
Klooster: Studiehuis St. Jozef.
In september 1997 heeft zich een laatste ontwikkeling voorgedaan. De "zusters Carmelitessen" van de Heilig Landstichting
zijn eveneens ingetrokken in het fraaie pand.
Het huis wordt mede ondersteund door een 50 tal personeelsleden die als leken zijn aangetrokken zoals b.v. de directeur,
de huishoudelijke- en technische groep, nachtportier, verpleegkundigen, tuinman en keukenpersoneeL
Tot 2002 zal dit huis zeker in stand worden gehouden, Voortdurend worden er prognoses
gemaakt over het verloop. Men is inmiddels de realiteit wel
onder ogen gaan zien.
De jaartallen 2010 en 2015 worden eveneens genoemd om het
· '\uis in deze hoedanigheid in stand te houden. De gemiddelde
( .eeftijd ligt hoog, een schatting geeft het getal 78 aan, maar het
is goed mogelijk dat 80 jaar dichter in de buurt komt. Van de
in totaal 250 tellende Priesters wonen en werken er velen in
het buitenland, bovendien zijn er ook nog vestigingen in o.a.
Delft, Den Haag, Amsterdam en Asten.
Met Overste rector van Beek maak ik eveneens na een boeiend
gesprek een rondleiding door het huis. Alles is zeer gebruikersvriendelijk en grondig aangepast om je met een rolstoel
gemakkelijk te verplaatsen van de kapel tot recreatiezaal en
eetzaal. Vanuit een kamer aan de achterzijde is er een prachtig
uitzicht op de tuin die overal in bloei staat. De wandeling loopt
via het koetshuis langs de kas verderop naar de graven achter
in de tuin. Onderweg komen we een oude kastanjeboom en
nieuw aangeplante kastanjebomen tegen die prachtig in bloei
hebben gestaan. Een tuin die opnieuw is aangelegd maar tegelijkertijd zoveel rust uitstraalt. Dit mag niet verloren gaan. Aan
de achterzijde van de tuin aangekomen waar de 168 graven
liggen, gerangschikt over 8 rijen van 21 graven. Binnenkort
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worden er aanpassingen verricht om meerdere graven te
maken, er zijn zelfs verzoeken van bejaarden voor een speciale
plek.
De wandeling eindigt waar we begonnen zijn, de inmiddels
aangepaste entree. Na een enthousiast verhaal verlaat ik het
klooster nog even omkijkend naar het prachtige gebouw met
zijn mooie bomen.
Gelukkig nog een fraai stukje Hees.
E.B.

RONDLEIDING "ST. JOSEF
KLOOSTER"
Speciaal voor de leden van de Vereniging Dorpsbelang Hees
kunt u een rondleiding door het St. Josef Klooster krijgen.
Aangezien het klooster momenteel een verzorgingstehuis is
kunnen er geen grote groepen worden toegelaten, vandaar dat
e.e.a. moet worden georganiseerd.
Aan belangstellenden wordt gevraagd om u hiervoor op te
geven voor I oktober a.s. aan onderstaand contactpersoon. Een
datum met tijdsplanning zal dan gemaakt worden wanneer u
welkom wordt geheten in het St. Josef Klooster.
Contactpersoon: Eric Beumer
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel: 024-3774047
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HET KLOOSTERVAN DE KAPUCIJNEN
Op een zonnige dag in mei, de Wolfskuilseweg lag er
zinderend bij, werden wij ontvangen door het hoofd van de
Kapucijnen in een koele kamer van het klooster aldaar. We
waren nog nooit in het klooster binnen geweest. De prachtige
tuin kenden we wel. Als je op straat loopt hoor je immers de
vogels zingen en voel je de koelte van de bomen - als het heet
is. Je wordt nieuwsgierig en denkt: wie wonen er in dat
gebouw en hoe zal het daar vertoeven zijn? Je loopt de oprit
op en kijkt naar de rozen en de prachtige palmen. Het voetpad
leidt vanzelf de tuin in. Maar deze keer belden we aan, we
hadden immers een afspraak met overste Van der Horst in het
kader van het themanummer "Kloosters in Hees". We zijn heel
wat aan de weet gekomen!

Dominicanen hun Albertinum, de Jezuïeten hun
Bergamianum, de Redemptoristen de Nebo. Dit zijn dan all'een
nog maar de grote ordes. Daarnaast waren er ook nog vestigingen van broeder- en zustercongregaties.
De Kapucijnen komen in 1931 naar Nijmegen, en betrekken
voorlopig een huurhuis in de Van Oldenbarneveldtstraat. In
1934 worden er twee gebouwen aan gekocht: "onze" witte
villa, bedoeld als tehuis voor de gemeenschap en opvang van
de studenten. En Rivo Torto, als vormingshuis voor mensen
die de Franciscaanse levenswijze wilden volgen en beleven. Er
werden cursussen gegeven en bezinningsactiviteiten ontplooid.
Tevens werden er drie tijdschriften uitgegeven. In 1960
verlaten de Kapucijnen
de witte villa en
betrekt men de nieuwbouw van het huidige
klooster aan de Wolfs
kuilseweg. De witte
villa wordt dan juvenaat voor de opleiding
van jonge broeders.
Rond 1972 worden de
witte villa en Rivo
Torto verkocht.

De ontwikkeling

Het Kapucijnenklooster

De vestiging van het klooster
In 1923 wordt in Nijmegen de eerste Nederlandse katholieke
universiteit opgericht. Dit was voor de katholieken in
Nederland van grote betekenis, immers, het maatschappelijk
leven in Nederland was opgebouwd volgens de zuilen. Elke
richting had zijn eigen verenigingen, partij, ziekenhuis,
scholen. Aan de katholieke zuil ontbrak echter de kroon, een
universitaire opleiding.
Allerlei katholieke ordes en congregaties, meer dan 100,
zochten Nijmegen op om daar een huis te vestigen in verband
met studies aan de universiteit. Vandaar dat Nijmegen ook wel
werd genoemd "de stad van kloosterburchten" . Zo hadden de
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Waarin onderscheiden
Kapucijnen zich van
de andere katholieke
ordes? De Kapucijnen,
een andere naam is
Minderbroeders,
hebben geen abt, of
prior als hoofd van hun
kloostergemeenschap.
Minderbroeders
hebben hoogstens een
gardiaan, een
Foto A. van Gorcum bewaarder. Iedereen is
bij hen gelijk. Dit is al
zo vanaf de oprichting
van de Franciscaanse orde, in de dertiende eeuw. De Kapucijnen behoren tot deze gemeenschap.
Waar hielden de Kapucijnen van Nijmegen zich van 1934 tot
1960 zoal mee bezig?
Ze boden hun eigen studenten aan de universiteit een tehuis,
vooral tijdens de oorlog. Toen konden de studenten voor hun
colleges filosofie, theologie en moraal niet naar Rome, Parijs
of München.
In deze tijd van verzuiling behoorde het niet tot de rechtstreekse taak van het Rijk om zich bezig te houden met het
maatschappelijk werk. Dat liep via de zuilen. Zo was een
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belangrijke, maatschappelijke activiteit van de Kapucijnen het
Don Boscowerk: zorg voor de verwaarloosde jeugd. Daartoe
was er een eigen comité in de stad, dat door de Gemeente met
wat subsidie werd gesteund. Verspreid over de stad waren er
verschillende huizen die onder leiding stonden van de
Kapucijnen.
Ook hielden de Kapucijnen zich bezig met kinderbescherming,
zorg voor werkelozen, gezinszorg (een eigen opleiding van
gezinsverzorgsters), en sommigen waren aalmoezenier.
Al hun werk was pro deo.
Daarnaast assisteerden de Kapucijnen in parochies van de
omgeving, bijvoorbeeld bij de vieringen op zon- en
feestdagen.

Wat is er nog over?
In de zestiger jaren verandert er veel: de overheid neemt het
maatschappelijk werk over. Dat dit door de kapucijnen als een
voldongen feit werd aanvaard hangt samen met de
veranderingen van de maatschappij, die overal, ook binnen
hun kloostergemeenschap, optrad. Dit betekende voor de
Kapucijnen in Nijmegen niet alleen dat er een punt werd gezet
achter de traditionele maatschappelijke werkzaamheden, maar
ook dat het aantal roepingen en het aantal studenten voor de
universiteiten afnam en dat er een gebrek aan mensen voor de
pastorale zorg kwam.
Tegenwoordig komen nieuwe mensen nog maar mondjesmaat
de orde binnen. Er melden zich nog wel regelmatig mensen
aan, maar de meesten worden niet toegelaten, omdat ze nog
zoekende zijn: voor het huidige kloosterleven wordt
evenwichtigheid vereist.
Door de toename van welvaart veranderde ook de waarden en
normen. Dit raakte ook het onderwijs. Vroeger was voor 90%
de eerste school ook de laatste, alleen lager onderwijs. Het hbs
en ulo/mulo-onderwijs beperkte zich tot de steden. Er komen
nu veel nieuwe scholen, ook op de dorpen.
Ook in de kerk vinden er grote veranderingen plaats. Het
tweede Vaticaans concilie heeft een geweldige invloed op het
( dagelijks leven van de Nederlandse katholieke gemeenschap.
De ontzuiling kwam in een stroomversnelling.
Het nieuwe klooster werd in deze tijd betrokken. Er kwamen
twee nieuwe taken bij: een opleiding van jonge broeders en de
centrale opvang van Kapucijnen die zo ziek waren dat ze
binnen korte tijd zouden sterven. Hiertoe werd het klooster
verbouwd en er werd verplegend personeel aangesteld. Dit gaf
een andere mentaliteit aan het klooster.
In 1991 wordt de ziekenafdeling, gemiddeld 10 mensen,
overgeplaatst naar Tilburg. Sinds die tijd is het klooster weer
een gewone woongemeenschap van religieuzen. Momenteel
zijn de Kapucijnen nog met zijn elven.
Hoe ziet het er momenteel uit en wat is de verwachting?
Er zijn in Nederland nog ongeveer 10 kloosters van de
Kapucijnen over, hun aantal neemt gestaag af. In Nijmegen
houdt een pater zich bezig met de zorg voor zusters, de
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gardiaan zelf is docent aan een priesteropleiding, een ander
verricht journalistieke arbeid en vertaalt boeken. Voor een
gedeelte zijn de Kapucijnen oude mensen (oudmissionarissen) en van een tachtigjarige wordt niet alles meer
verwacht, maar de regel is wel: werken zolang het kan ,
afhankelijk van mogelijkheden en interesses.
Pater Van der Horst: We zijn geen congregatie met een
bepaalde doelstelling, bij ons gaat het meer over een
levenskeuze, dat is een andere instelling. We hebben wel
bepaalde werkzaamheden, we werken ook in verschillende
werelddelen en de cultuur speelt er een grote rol in. Het gaat
bij ons meer om een bepaalde wijze van leven, maar hoe zich
dat ontwikkelt is nu nog moeilijk te zeggen, omdat het zo
verschillend is, afhankelijk van tijd en plaats.
Het aantal paters neemt in zijn totaliteit niet af ( niet
bijvoorbeeld in India en Indonesië, wel in West-Europa). Op
onze vraag wat hij van de toekomst verwacht, kan hij geen
antwoord geven. Zelf vindt hij deze tijd heel boeiend en ziet
hij allerlei nieuwe bewegingen. Ondergronds is er erg veel
gaande. Hij ziet bij jonge mensen toch wel een zoeken naar
een levensstijl die een protest inhoudt tegen het eenzijdig
materialisme van dit moment. Dit protest gaat in een aantal
richtingen . Hij kan wel aangeven dat vernieuwing altijd van
onderen komt en niet van boven. Dat kunnen we niet van
bovenaf organiseren. Het probleem van nieuwe waarden en
normen is ook niet op te lossen met geld en pluche. Er zal nog
wel een generatie voorbijgaan , voordat het zover is.
We moeten er ons wel van bewust zijn, dat de situatie
voorheen in Nederland met een kerkbezoek van 90 %,
uitzonderlijk was. Volgens pater Van der Horst kunnen we
zeggen dat we nu teruggekeerd zijn tot de normale situatie,
vergeleken met het buitenland.

Tot slot
Iedere zondag kunnen we bij de Kapucijnen nog naar de kerk,
om half tien.(Eén vierde van het klooster is kapel.) Het belang
van het naar de kerk gaan, is het elkaar treffen en inspireren.
Met het verloren gaan van deze sociale funktie is er ook een
opvangnet weggevallen. Ondanks de rijkdom weten de
mensen niet wat ze moeten doen en klagen ze. Weten met hun
levensinvulling geen raad. We hebben veel te snel onze
traditie afgeschaft en de veren onder onze stoelen uit gehaald.
Terugkomend op onze vraag betreffende de toekomst: pater
Van der Horst kan er moeilijk iets over zeggen. Maar wel: "Ik
kan nu wel zeggen: over vijf jaar zijn wij weg, maar daar weet
ik niets van, want er kan best morgen of overmorgen een
nieuwe taak voor ons komen.
Naar buiten de hitte tegemoetgaande realiseerden we ons dat
Pater Van der Horst en de zijnen, ondanks de ontzuiling,
uitstekend weten bij te blijven in deze veranderende tijd.

C.d.V ./J.B.
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individuele kwaliteiten
en mogelijkheden.
Daarnaast kwamen er
steeds minder leden.
Van 1%0 tot en met
1970 hebben 12 zusters
hun professie gedaan.
Het duurt tot 1980 voor
er weer een zuster haar
professie doet.
Maar in de jaren waarin
de zusters aan afbouwen
dachten bleek er iets
nieuws te groeien.
Zusters waren (en zijn)
overal in het land nog
zeer actief bezig. Niet
zozeer meer in onderwijs
en verpleging maar in het
parochiewerk, in de zorg
voor hen die leven aan de
rand van de samenleving
en in de zorg voor
zieken, gehandicapten en
bejaarden. Dit werk
wekte de interesse op van Tuin Huize Rosa
enkele jonge vrouwen die
vroegen of ze mochten meeleven en meedenken met de groep.
En in 1995 en 1997 zijn er weer intredes. De deur staat open ...

"WIJ ZIJN MET NIETS BEGONNEN"
Dit zijn de woorden van Zr. Ludovicia
Keyser, stichteres van de Zusters
Dominicanessen van de H. Familie te
Neerbosch. Zr. Regina Mattens, de
tegenwoordige algemeen overste haalde
deze woorden aan tijdens de viering van
het 150 jarig bestaan van de congregatie in
februari van dit jaar.
Anderhalve eeuw geleden begonnen twee
zusters uit Rotterdam met het verzorgen
van katholiek onderwijs aan meisjes in een
huis aan de Dennenstraat Er was in die tijd
een enorme behoefte aan katholiek
onderwijs omdat er tot 1848 geen
katholieke scholen gesticht mochten
worden.
De school groeide en een eigen pand werd
noodzakelijk. De familie van Rijekevorsel
schonk de zusters een stuk land en er kon aan de
Dennenstraat een nieuwe villa gebouwd worden.
Zr. Regina Mattens zegt over deze tijd het volgende:
"Uit het niets ontstaat rond 1850 een droom, een
visioen: een leven leiden van gebed en ascese,
afgezonderd van de wereld".
De eerste 30 jaar werd er alleen aan meisjes les
gegeven op een kleuter- en lagere school. Zoals we in
de vorige Stenen Bank hebben kunnen lezen is "De
Lanteerne" hieruit voortgekomen.
Na 1880 was de periode van louter beschouwend leven
voorbij en groeiden de Zusters Dominicanessen uit tot
een actieve congregatie. Er werden nieuwe kloosters
opgericht in andere delen van Nijmegen, in andere
delen van het land en in andere delen van de wereld.
En er werden veel scholen opgericht.
Begin 1900 werd er een school in Hatert gestart. In
1905 kwam er een kweekschool en internaat aan de
Dennenstraat waar leerlingen uit het gehele land naar
toe kwamen. Deze school is tussen 1936 en 1947
opgeheven geweest omdat er geen subsidies meer
verstrekt werden. Tijdens mijn gesprek met Zr.
Bernarda de Haan, Zr. Rosalie Hagdorn en Zr. Regina
Mattens werd er een hele rij scholen genoemd waar de
congregatie bij betrokken geweest is. Hetzij als
oprichter van de school, hetzij als leverancier van
leerkrachten, hetzij als bestuur. Want het bestuur van
de congregatie was het bestuur van veel scholen, ook in
de rest van het land. Men mag wel stellen dat vrijwel
alle katholieke scholen in Nijmegen-West, Hees,
Neerbosch en Hatert vanuit het klooster aan de
Dennenstraat begonnen zijn.
In 1957 werd de MMS opgericht, nu is dat
scholengemeenschap Nijmegen-West. Hier is de Rosa
mars begonnen, om geld in te zamelen ten bate van
Kapel Bestuurshuis
gebouwen voor kinderen van de St. Maartenskliniek.
Zrs. Dominicanessen
8

De congregatie bestond in die tijd ongeveer
voor de helft uit huiszusters, de andere helft
was buitenshuis werkzaam als onderwijzeres,
verpleegster of bejaardenverzorgster. De
congregatie was dan wel begonnen als een
onderwijscongregatie, bejaarden- en
armenzorg werd ook ter hand genomen. In
1948 werd de zusters gevraagd om de
verpleging van de patiënten van het St.
Elisabth Gasthuis in Arnhem te gaan
verzorgen.ln de jaren 60 werden er veel
scholen afgestoten. Daar zijn verschillende
redenen voor aan te geven. De belangrijkste is
wel dat het liefdewerk van de zusters werd
verlegd van scholing naar zieken- en
bejaardenzorg. Na het Tweede Vaticaans
Concilie konden de zusters zich meer gaan
richten op de ontwikkeling van hun

(

Er werd in 150 jaar veel gebouwd aan de Dennenstraat, veel is
ook weer afgebroken. Het eerste Moederhuis en twee moderne
gebouwen zijn er nu nog te vinden.
In 1981 werd Catharinahof gebouwd. Catharinahof biedt
woonruimte aan 85 religiuezen, voornamelijk Dominicanessen
van Neerbosch, die voorheen zelfstandig of in een van de
opgeheven kloosters woonden. Eind 1998 wordt het laatste
klooster buiten Nijmegen, dat in Goor, ook opgeheven. De
congregatie telt momenteel nog 205 zusters die over het hele
land verspreid wonen.
Kloosterverzorgingshuis Huize Rosa werd in 1989 in gebruik
genomen Als vervanging van de Rosastichting die niet meer
voldeed aan de normen die de overheid stelde aan een
kloosterverzorgingshuis. Huize Rosa biedt huisvesting aan
voornamelijk Dominicanessen, maar staat ook open voor
religieuzen van andere congregaties.

De zusters zijn niet zelf meer actief als 'trekkers' van projecten
in ziekenzorg en scholing, maar zijn zo als ze zelf zeggen,
"gelukkig wél in staat anderen te steunen die de
minstbedeelden helpen".
Zo werd er ter ere van het 150 jarige jubileum steun gegeven
aan Sancta Maria. Naast financiële steun krijgt het WonenLeren-Werken project voor daklozen en zwerfjongeren ook
morele steun. Voor die morele steun is er nu een dag per week
een zuster werkzaam in Sancta Maria.
Verder wordt er onder andere steun gegeven aan projecten
zoals Slingertouw, aan de opvang van straatkinderen in
Brazilië, aan theologische projecten, aan Gerechtigheid en
V rede en bij rampen.
Vanzelfsprekend worden Dominicaanse congregaties in het
buitenland moreel en financieel gesteund bij de opleiding en
vorming van jonge religieuzen. Zodat ook dáár de fakkel zal
blijven branden.
A.L.

Ll~
~ ... de fakkel brandend houden 1848-1998 ...

Foto Zr. M. Josita v. Hoeven O.P.
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SANCTA MARIA, RUIM 150 JAAR GOED DOEN!
Het zal inmiddels al weer zo'n twintigjaar geleden zijn.
Zuster Silana Hendriks krijgt op Sancta Maria aan de
Bredestraat onverwachts bezoek van ene heer, mr. H.J.
Foetgens van Waveren Pancras Clifford uit Den Haag. Hij
vertelt dat hij vroeger in de villa woonde en laat zich door de
zuster rondleiden door het huis van zijn jeugd. Inmiddels
herbergt Sancta Maria jongeren, de geschiedenis daar
naartoe willen we hieronder beschrijven. Daarbij maken we
dankbaar gebruik van de herinneringen, die de zusters
Vincentia Hendriks, Martialis Hendriks (inderdaad zussen
van elkaar én van zuster Silana!) en Cajetana van Helvoort
aan Sancta Maria hebben. Zuster Martialis was hier van I %3
tot haar pensionering directrice van het bejaardencentrum,
zuster Cajetana vertrok in 1995 als laatste zuster uit het
complex, zuster Vincentia maakte als enige van deze drie
ook nog de oorlogsjaren in Hees mee. Alledrie wonen ze nu
op het terrein van de orde, De Burch, nabij de DAFfabrieken in Eindhoven.
Zoals elders in dit nummer wordt vermeld, bouwde H.
Foetgens van Waveren Pancras Clifford een villa aan de
Bredestraat in Hees. Als villa Madeleine kocht de
congregatie van Zusters van Barmhartigheid in 1912 dit
pand om er een pension te beginnen voor "dure dames".
Bouwplannen voor uitbreiding waren er direct. Er werd
binnen een jaar een grote vleugel aan de villa gebouwd en in
1924 kon ook de door architect Charles Estourgie ontworpen
kapel in gebruik genomen worden. Voor een ruimer zicht
werd de grond aan de overzijde van Sancta Maria gekocht en
wat later kocht de congregatie nog de villa Astoria, pal naast
de kapel. Ongeveer op die plaats komt in 1972 Heeslust te
staan.

Villa Astoria wordt gesloopt

Ruim 150 jaar geleden stichtte de Belgische priester Stefaan
Modest Glorieux uit Ronse de congregatie van Zusters van
Barmhartigheid, vijftien jaar nadat hij al de congregatie van
Broeders van Goede Werken had gesticht. De broeders en
Foto L ·
De in 1913 aangebouwde vleugel van Sancta Maria
zusters wijdden zich aan allerlei werken ten behoeve van
gebrekkigen, bejaarden, bedelaars en wezen. Dit naar het
devies van Glorieux: Goed Zijn, Goed Doen! Zij begonnen
hun werk in België, maar al spoedig waren de congregaties
Nijmegenaren een plekje vonden in Sancta Maria. Niet tot
ook actief in Nederland. Op 24 mei 1912 kochten de zusters
volledig genoegen van de "oude garde", die sprak over de
een " .. . kapitaal Herenhuis, wandelpark met waterpartij, vijver,
komst van "gewone mensen". Het verschil was zeker de eerste
vruchtbaren moestuin en boomgaard, ter gezamenlijke groote
jaren overduidelijk, voor de zusters waren de veranderingen
niet ongunstig: "Je voelde je soms toch wel de slaven van de
van 1 Ha. 87 a. 55 ca." Onder de bezielende leiding van
Moeder Cypriana werd de villa geschikt gemaakt om "dames
rijkere dames. Ze behandelden je als hun personeel en
eerste klasse" een onderkomen te bieden. In die tijd betaalden
wanneer ze belden, werd van je verwacht datje meteen kwam
de pensiongasten f1 00,- aan jaargeld, een bedrag dat voor de
opdraven. Ook op zondag! Het had natuurlijk te maken met de
vanzelfsprekendheid van het geld."
meeste Nijmeegse dames in die tijd niet viel op te brengen.
Reeds in september 1912 meldde zich de eerste dame, al
Dat veranderde nu, want de provincie verzocht de zusters
spoedig mochten zich ook mannen vestigen in Sancta Maria;
ruimte te bieden aan bejaarden uit Nijmegen. Zo vestigden
de heer Brenninkmeijer was een der eersten. Afhankelijk van
zich ook bejaarde Hesenaren in Sancta Maria. Enkele dames,
hun financiële welstand beschikten de bewoners over één tot
waaronder juffrouw Terwindt en de freule Van der Schure,
drie kamers. Een echte leeftijdsgrens bestond er niet voor de
besloten toen om hun pension te verlaten.
gasten, de meeste waren van ongeveer de pensioengerechtigde
Sancta Maria bood de bejaarden wel enkele voordelen: "Veel
leeftijd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het pension
mensen vonden het prettig dat er zusters in huis waren en dat
gaandeweg een bejaardenhuis, zodat ook minderbedeelde
er een kapel aan huis was. En op de hoek met de Korte
JO

Bredestraat was een bushalte, dus je was zo in de stad."
In principe diende de grote vleugel van het complex als het
bejaardenhuis, de zusters bewoonden daarvan de zolder. De
oude villa Madeleine deed dienst als ruimte voor de directie, er
waren een spreekkamer, een wachtkamer, een naaikamer en de
refter. Op de eerste verdieping van de villa woonde de rector
en een enkele heel voorname bewoner, zoals de heer Sutorius,
oud-burgemeester van Breda. De refter functioneerde als
ontspanningsruimte, maar gaandeweg werd die te klein. Reeds
in 1%5 was de villa Astaria gesloopt en op deze vrijgekomen
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Foto uit collectie van Zr. Cajetana van Helvoort

plek werd in 1972 "Heeslust" geplaatst, het houten gebouw
dankt haar naam aan een prijsvraag in de buurt. Het
(nood)gebouw was gekocht van de zusters Dominicanessen,
die het hadden gebruikt als klaslokaal. Het zou er voor tien
jaar mogen staan! Heeslust werd de nieuwe recreatieruimte:
"Van alles werd hier gedaan. Koffie drinken na de mis op
zondag, er werd gedanst, het zangkoor trad er op, carnaval
werd gevierd en de hobbyclub 'van' zuster Silana, de in 1973
opgerichte 'Stoere Werkers', hield hier populaire exposities."
Naarmate de eisen, die gesteld werden aan bejaardenhuizen
strenger werden, werd er meer en meer getwijfeld aan het
voortbestaan van Sancta Maria als bejaardencentrum. Ook
speelden de zusters een steeds geringere rol in de
bejaardenverzorging. Zuster Martialis was aan het begin van
de jaren tachtig opgevolgd door de heer Hooijmans, een leek.
Samen met zuster Vincentia verliet zij Sancta Maria in 1988.
In 1992 werd besloten de 42 bewoners elders onder te brengen
en binnen een jaar was dit proces voltooid. Zuster Cajetana
hield zich tot haar vertrek bezig met het afleggen van
bezoekjes aan ex-bewoners: "Dat heb ik drie jaar gedaan, tot
1995. De laatste jaren woonde ik op een kamer op de zolder
van het tuinmanshuis van Wim Kersten. Beneden woonde ook
Jan Benda met zijn vrouw en op een andere zolderkamer
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woonde de kokkin, mevrouw Gabriëls. Die woont er nu nog
steeds."
Zuster Cajetana heeft ook de beginjaren meegemaakt van het
project voor dak- en thuislozen, dat in Sancta Maria in 1993
door een aantal vrijwilligers is gestart. De zusters zijn nog
nauw betrokken bij dit project. Zo hebben zij zitting in het
bestuur, stellen zij de ruimtes beschikbaar en helpen zij waar
mogelijk. Niet voor niets draagt de ten behoeve van dit project
in het leven geroepen stichting de naam van Stichting
Glorieux. In december 1997 ontvingen de vrijwilligers van
Sancta Maria de Nijmeegse
V rijwilligersprijs. Uit het juryrapport
het volgende citaat: "De dak- en
thuislozen krijgen in Sancta Maria een
nieuw thuis geboden. Ze leren omgaan
met structuur in hun leven en via
leerwerkprojecten kunnen ze proberen
om hun leven opnieuw op de rails te
krijgen. Er is een nauwe
samenwerking tussen de in- en
uitwonende vrijwilligers, de (betaalde)
banenpoolers en de bewoners. De jury
vindt dit een prachtig project" . De drie
zusters van Barmhartigheid in
Eindhoven beamen, dat het huidige
werk in Sancta Maria volledig aansluit
bij de oorspronkelijke doelstellingen
van de stichter van de orde, Stefaan
Modest Glorieux, Goed Zijn , Goed
Doen!
De herinneringen van de zusters aan
Sancta Maria zijn zonder uitzondering
prettig: "Het was wel altijd hard
werken voor de zusters. Om vijf uur 's
morgens stonden we op. Maar we
deden alles samen, als een team. En dat gaf veel plezier."
Van het klooster/bejaardenhuis-verleden van Sancta Maria is
weinig meer te zien. Het beeld van de H. Jozef, na de Tweede
Wereldoorlog door de dankbare pensiongasten aan de zusters
geschonken, ging mee naar Eindhoven en de kruiswegstaties
vonden hun weg naar de Antonius Abtkerk aan de
Dennenstraat Maar de karakteristieke gevel, inclusief
Mariabeeld, is er nog altijd en als het aan ons ligt blijft dat ook
zo!

L.J.

]/

Van Vroeger En Van Nu
In het derde kwart van de 19e eeuw bouwde de uit Indië teruggekeerde H. Foetgens van Waveren Pancras Clifford aan de
Bredestraat te Nijmegen een villa voor zijn (grote) gezin, villa Kemeddjing. Hij volgde daannee het voorbeeld van andere oudIndiëgangers, die zich in de 19e eeuw in Hees vestigden. Later veranderde de naam van de villa in Madeleineen het was deze villa
die de congregatie van Zusters van Bannhartigheid in 1912 aankochten om er een pension in te beginnen voor "dames eerste
klasse". Binnen een jaar verrees er links van de villa nieuwbouw, het huidige beeldbepalende deel van Sancta Maria. En in de jaren
twintig werd het bouwwerk voltooid met een kapel. Tegenwoordig dient de villa Madeleine, een gemeentelijk monument, als de
woning voor (de) begeleiders van het dak- en thuislozenproject, dat sedert 1993 in Sancta Maria gevestigd is. Maar daarover leest u
meer in een ander artikel in deze Stenen Bank. De ansichtkaart, afkomstig uit de collectie van de heer Bol, werd in april 1920
verstuurd.

L.J.

c

Foto L.J.

Pension Villa Sancta Maria Nu
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T c1:.1/ïi HHlc,

Nederland is een nieuw s p<t ar.systccm rijker. Het heet FrccUccs e n het leu ke ervan is

dat je niet eindeloos hoeft te wac ht r: n voo rdat jr: rc~ult a.tt hebt. Bij Prr:eBt:el krijg jr:
boter bij J e vis. Dat zit ·w . Als u i>ij Mobil of OP tankt, keijet u ~paarp unt e n op uw
Free Beesk:u rt. D~Hn<~ kunt u kie1.en: u ~p u rt door of u c:a. t op icJer gewe rut
moment n:ur Kijklhop of hec Record Shop om uw pumen in te wis.sclcn. Heeft u niet
ge noeg punten voor een artikel, dan kuul u het vc~~chil contam aa nvullen. Overigens,
bij Preellee~ kunt u ki eze n uit maar li ef~t 20.000 'artikelen. Over vrijheid (;Clp roken .
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SPECIALITEITEN:
KAARSENCOLLECTIE
GLAS-EN KRISTALWERK
HOUTEN SPEELGOED
PORCELEIN{AARDEWERK
EXCLUSIEF
HOUTSNIJWERK
CADEAU-ARTIKELEN
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Een JlolioonJe k!fk op koken
Lelier efen in de JchiHerende
ambiance van een KaJ!eel.
Codeoulip:
Verwen uzelfofeen onder mei een
COCC01 DINEliBON
(vedrijg/Joor vanafieder gewend bedrog)

R es taur a nt

Qccodrillo
Neer6o11cheweg ólO
ó544 ff Nijmegen

lelefoon:Ol4-3719911

c
De kapel van Charles Estourgie
in Sancta Maria

Foto uit collectie van Zr. Cajetana van Helvoort

Duin Administratie- & Belastingadviesbureau
Korte Bredestraat 61 Nijmegen

Telefoon 024

3781691

Voor de verzorging van uw administratie en belastzngz aken

(

Q Orlhopedagogt!ch JdvieJbureau
\A

Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge
Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen
Tel: (024) 3782314 (lid NVO/WEP)

Diagnostisch onderzoek en begeleiding van kinderen, middelbare scholieren en volwassenen met leer- en studieproblemen. Deze problemen kunnen van invloed zijn op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de betreffende persoon (bijv. het zelfvertrouwen
en de motivatie) .
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WIE
WAT
WAAR

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het
voormalige kerkdorp Hees

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang
Hees:

Redactie-adres:

L.W.P. lanssen (Voorzitter)
Ananasstraat 1
6543 ZH
Tel. 3738400

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047

A. Verberne (Secretaris)
Ananasstraat 19
6543 ZH
Tel. 3786068
E.M. Beumer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
6543 ZH
Tel. 3774047
G.C.M .. van Zijll de Jong-Lodenstein (Bestuurslid)
Meloenstraat 22
6543 ZG
Tel. 3771125
H. Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
6541 cw
3773765

Redactieleden:
E.M. Beumer
C.l. de Vries
L.W.P. lanssen
E.H.M. Scholten
A. Luijkx

Lid worden?
Mensen die lid willen worden, kunnen contact opnemen met het bestuur of de redactie
van de vereniging. Hiervoor wordt slecht eP"
gering bedrag gevraagd van f 12,50 per jaL over te maken op gironr. 349955. Dankzij het
grote ledenaantal heeft de vereniging de afgelopen jaren al veel kunnen bereiken.

Let op:
Kopy inleveren voor
1 december1998 op
het redactieadres:
- Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Eind december
verschijnt het
volgende nummer
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TIIN/t, Wil$ EN ltllltT MET PI.EZ/ER ~
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