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Jan Willerus en de groene boerderij
Wie kent niet het groene pand, gelegen op de kruising van de vommalige Wolfkuilscheweg, (nu Dikke Boomweg), de
Voorstadslaan, de voom1alige Dorpsstraat (nu Schependomlaan) en de Oude Heesche laan (nu Tweede Oude Heselaan).
De " bewoner" van dit pand kent de naamgeving van deze straten ook nog van horen zeggen en weet te vertellen dat
op dit punt de Dikke Boom stond, die ook elders in dit nummer van De Stenen Bank genoemd wordt.
Jan Willems is die bewoner, die in dit pand zijn winkelbedrijfuitvoeti. In zijn winkel is van alles te koop. Alleen al
tijdens het interview lewamen er verschillende mensen met vragen naar diverse artikelen. Van een cadeautje voor een
kleinkind en sierkaarsen tot een tuintafel. Een ouderwetse bazaar dus.
Jan runt zijn bedrijfin de groene boerderij sinds 1969, nadat zijn bedrijfWILFA aan de Voorstadslaan in brand was
gevlogen. Hij is een echte middenstander. Zijn werk is zijn hobby en zijn levensbehoefte. Hij is pas 79 jaar en wil
voorlopig nog lang niet stoppen met zijn zaak.
Hij is opgegroeid aan de Voorstadslaan. Zijn ouders richtten er in 1931 een zaak op, genaamd De Faam. Dit betrof
een manufactuur- en meubelmagazijn. Iedereen in het gezin werkte mee in het bedrijf en eenmaal volwassen vervulde
Jan de rol van inkoper voor damesconfectie.
In 1950 trouwde Jan en na een aantal jaren wilde hij graag de zaak uitbreiden.
Hij had intussen een cursus voor binnenhuisarchitectuur gedaan en samen met een bevriend archüect had hij een bibliotheek in Zandvoort ingericht. Met deze architect heeft hij vervolgens samen het pand ontworpen aan Vom·stadslaan 240, waarin WILFA, een samentrekking van Willems en de Faam, werd gevestigd. In 1963 werd de zaak
geopend als woninginrichtingzaak In die tijd, zo vertelt Jan, hield men altijd een voor- en najaarsschoonmaak. Voor
de woninginrichtingbranche betekende dat dat in die schoonmaakperiodes de zaken ook goed liepen. In de maanden
juni tot en met augustus was er echter niets te doen.

Jan Willems voor zijn bazaar
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Een impressie van een Publiek Gerecht

BP-STATION VAN WIJK

OP DE MOLENWEG

Ik wist niet goed wat ik kon verwachten toen ik die
avond van de 20ste juni op mijn fiets richting Lux
reed. Nou, allereerst niet zo'n drukte. Een gerecht leek
me toch een wat duf gebeuren waar je niet zomaar
voor de lol tijd in steekt. De Aanklacht: "De provincie
Gelderland en de gemeente Nijmegen beschem1en hun
burgers en het milieu onvoldoende tegen de uitstoot
van schadelijke stoffen" klinkt ook heel wat minder
boeiend dan een filmrecensie .... Blijkt er zoveel
belangstelling voor het Publiek Gerecht dat ik zowat
de zaal niet meer in mocht en er inderdaad later
mensen buiten moesten blijven!!! Daaraan zag je ook
meteen het heel bijzondere aspect aan dat
industrieterrein naast ons: het is een terrein voor zware
industrie dat omgeven is door woonwijken. Zware
industrie komt weliswaar niet bij iedere stad voor maar
is toch een veel voorkomend verschijnsel. Maar dit
soort industrie zo dicht bij woonwijken is bepaald niet
algemeen. Daar had ik nooit bij stil gestaan maar het
maakt onze Aanklacht des te rechtvaardiger. Nog meer
dan bij andere industrieterreinen is het hier belangrijk
dat er goede vergunningen zijn, goede controle en
goede communicatie. Dat speelt bij de uitspraak die de
"rechters" - milieudeskundigen later deden ook een
grote rol. Zeer kort samengevat zeiden ze vooral dat de
vergunningensituatie in Nijmegen-west vergelijkbaar
is met die van andere soortgelijke industrieterreinen in
Nederland. Maar dat gegeven de vele woonwijken bij
de industrie en de duidelijke bezorgdheid van de
bewoners méér verwacht mag worden van de
betrokken overheden en een duidelijke coördinerende
stap voorwaarts gezet zou moeten worden. Als ik
overigens zie wat voor lijst dringende adviezen de
deskundigen vervolgens geven concludeer ik daaruit
dat de vergunningensituatie gemiddeld in Nederland
dus niet zo heel erg puik in orde is!!!
Dankzij het feit dat ik bij dit artikeltje een foto wilde
hebben mocht ik toch naar binnen ook al was ik erg
laat. De hele kelderzaal zat propvolmet honderden
bewoners en belangstellènden in afwachting van de
"spelers" op het toneel. Hopend dat er nou eens iets
gaat gebeuren dat de taaie stroop van jarenlange acties
doet vervloeien in een opbouwender samenwerking
voor een schoner en stiller milieu .
Wat ik hier vooral kwijt wil is dat ik het een in alle
opzichten zeer geslaagde avond vond.
Over de opkomst heb ik het al gehad; de belangstelling
was fantastisch.Grootste minpunt blijft natuurlijk de
afwezigheid van de provincie. Daardoor kon de
Aanklacht niet volledig uitgespit worden, dat was
jammer. Ik moet dan denken aan wat ik het mooiste
moment van de avond vond omdat toen zo duidelijk
samenkwam dat goed actievoeren vaak een combinatie
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is van een scherp verstand en een grote betrokkenheid.
Dat was toen de "rechter" aan Marga Jacobs vroeg wat
zij vond dat er nu moest gaan gebeuren om de situatie
te verbeteren. Na een blik op het plafond ter inspiratie
kwam er voor mijn gevoel recht uit haar hart een
perfecte reactie: "Uc zou willen dat het zelflerend
vermogen van de ambtenaren eens wat toenam!". Ik
heb het gevoel dat er wat de provincie (bestuur en
ambtenaren tezamen) betreft nog een weg te gaan is.
Een compliment aan de organisatoren voor de
verzorging en organisatie van de avond is zeker op zijn
plaats, die vond ik zeer professioneel. Ik kon een
persmap meenemen, de presentatie van Jo Smits van
de Aanklacht (bewonersorganisatie Weurt +)was
mede dankzij een mooie Power-point presentatie zeer
makkelijk te volgen, de avond liep als een trein.
Wat me vooral opviel en beviel was dat het een echt
publiek gerecht was. Niet alleen zaten we erbij, we
konden het ook heel goed volgen ook al was het een
gerecht dat ging over een zeer ingewikkelde materie.
Alle "spelers" in het gerecht zijn duidelijk
deskundigen en goed ingevoerd in het onderwerp
(volgens mij zou de provincie wel willen dat ze Jo
Smits en Marga Jacobs in dienst hadden). Desondanks
trapte niemand in de verleidelijke valkuil om betogen
te ondersteunen met niet te volgen teclmische
informatie. Zo bleef het van begin tot het einde echt
een avond voor het publiek, boeiend door de
duidelijkheid en betrokkenheid van de "rechters,
aanklagers en verdedigers" en goed te volgen. En
misschien was dat nog wel de grootste prestatie.

Trees van Hal

Oproep
Gezocht
Vioolspeelman of -vrouw voor stmiend
salonmuziekgroepje (ook Klezmer).
Informatie op telefoonnummer: 024-3789941

5

Bussen en Drempels .....
Onlangs heeft het College van B&W zich uitgesproken
over de busbaan door de Dennenstraat En ziedaar,
onze acties hebben resultaat gehad. Het College heeft
in alle wijsheid besloten om onze bezwaren (lijnbus
door Dennenstraat is onveiliger voor fietsers en
schoolkinderen; op de Neerbosschweg is genoeg
ruimte voor andere oplossingen om de bus sneller te
laten zijn) gegrond te verklaren. We zijn met dit
Collegebesluit ontzettend blij en opgelucht.
Minder opgelucht zijn we over de drempels in onze
straten, zoals U ook in de vorige Stenen Bank al heeft
kunnen lezen . Ze tasten de sfeer van Hees in niet
geringe mate aan. Voor de meesten van ons wordt het
drempelverhaal pas concreet nu de drempels er liggen,
en de eerste reactie van een lid is al binnen. Die reactie
luidt:
Veiliger!
Nieuw in Hees: 30 km
Nieuwe rijstijl:
heel voorzichtig over de drempel drempelvrees,
plankgas naar de volgende drempelrace
Veiliger?

We zouden U willen vragen om uw mening over de
snell1eidsremmende maatregelen op te schrijven en
naar de redactie te sturen of te mailen. In een volgend
nummer maken we een overzicht.
namens de werkgroep verkeer
Ad Biemans

Samen delen van natuurervaringen
Ter wille van ons "Dorpsbelang" wordt er al veel
gedaan voor nu en later aan het behoud en de
verbetering van ons groene leefmilieu in Hees.
Maar we mogen daarnaast niet vergeten ook nu al te
genieten van die levende natuur, die gelukkig in onze
wijk in ruime mate aanwezig is; gelukkig, omdat er
hier geen direct aansluitende natuurgebieden zijn om
te wandelen, kijken, luisteren of je te verbazen .
Hoe kun je dat bevorderen?
Op 2/9 hebben we met mensen van de werkgroep
Park-West en de overleggroep Planetenparkje onze
vragen en ideeën daarover uitgewisseld, samen met
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Bea Peeters van het IVN (în voor natuur), Rob v.Iren
van de Kaardebol en Ria Koster uit het
biologieonderwijs.
Er kwamen een aantal boeiende plannen op tafel, maar
om deze nader uit te werken hebben we nog wel
enkele medestanders (sters) nodig.

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
TEL· 024-3770006
FAX: 024-3733358

Daarom deze OPROEP:
• Wie wil meedoen aan het opstellen van een
natuurpad in Hees? (Specialistische kennis is niet
nodig)
• Wie organiseert er mee aan excursies in de wijk?
• Wie wil een onderzoek over mussen mee
opzetten?
• Wie kan natuurdia's in de buurt maken voor een
wijkbijeenkomst?
• Wie heeft nog meer ideeën, vragen of
opmerkingen?
Reacties graag in de bus op Ananasstraat I , of
telefonisch: 3789941 bij Fransje.

f'IET5 tfFITNESS

De initiatiefnemers; André, Paul, Henk, Fransje, Rob,
Ria en Bea.

Park West
De Park West groep van de Vereniging Dorpsbelang
Hees is nog steeds actief bezig met de realisatie van
het park. Ter herinnering stel ik u de leden voor:
Fransje Brakkee
Cor van der Donk
Arie Kooij
Andre Jannink
Elia Scholten

TA/11, WAl EN NART MET PlEZIER ~

Onze activiteiten op dit moment:
Vinger aan de pols houden bij de gemeente ten
aanzien van de bestemming van het
kassencomplex aan de W olfskuilseweg. Helaas is
er nog weinig voortgang te melden, vanwege het
feit dat de gemeente niet reageert op de door ons
gestuurde brief, zoals gepubliceerd in de Stenen
Bank van februari 2002. Ook de ambtenaren bij de
gemeente zijn slecht bereikbaar en bellen ons niet
terug. We gaan echter door.
18 oktober komt wethouder van Rumund naar
onze wijk en op die dag zullen we bovenstaande
aan de orde laten komen , alsmede een aantal
ideeën die wij hebben omtrent prioriteiten, die de
gemeente kan stellen ten aanzien van Park West..

Administratie- & Belastingadviesbureau

Korte Bredestraat 61 Nijmegen

In het volgend nummer krijgt u een uitgebreid verslag.

Telefoon: 024-3792266

Wandelend naar Hees

Elia Scholten
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beugel kan dan moet je mensen daarop aanspreken. Dat gebeurt tegenwoordig steeds minder. Ik zal dat echter blijven
doen".

Hoe dus die maanden door te komen? Wat doet men in juli en augustus? U raadt het al. . . op vakantie gaan.
Een lumineus idee ontstond: namelijk de verkoop van campingartikelen.
Maar ja we wonen in Nederland en daar willen de zomers wel eens niet zo mooi zijn. Helaas was die betreffende zomer heel erg nat en tegen eind juli was er nog geen campingartikel verkocht. Een list moest dus verzotmen worden.
De firma WILF A besloot tenten te gaan verhuren met het recht op koop . Dit idee sprak aan. Mensen huurden de tenten en vertrokken ermee naar allerlei pieleken in Europa. Jan heeft dit ervaren als een erg mooie tijd. Mensen kwamen
terug van vakantie en vertelden verhalen uit alle windstreken. Dit contact met mensen is voor Jan ook nog steeds de
belangrijkste drijfveer om zijn beroep te blijven uitoefenen.
Het mocht echter niet lang duren. Het was juli 1969, een week na de landing van de eerste mens op de maan, toen Jan
een laatste klant nog even een demonstratie gaf hoe een gasfles te hanteren. Dat ging echter mis en de gasfles vloog in
brand. Pogingen tot blussen mochten niet baten en binnen anderhalfuur was de hele zaak platgebrand.
Maar voor alle mensen die de volgende dag met tenten op vakantie moesten, heeft Jan die nacht nog vervangende
tenten verzorgd. Iets dat door iedereen natuurlijk ten zeerste werd gewaardeerd.
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De Groene boerderij

Hiermee was het echter nog niet geleden. Vanwege een overval- het ging daarbij om nauwelijks honderd gulden moest Jan in 1999 zijn zaak zes weken sluiten omdat hij door een messteek in zijn hand niet tot werken in staat was.
De gevolgen daarvan zijn voor Jan nog steeds merkbaar. Destijds vroeg de politie hem al of hij nog niet wilde stoppen
maar daar was voor hem geen sprake van. Het sociale contact, de ontmoeting met mensen vormen een belangrijk deel
van zijn leven en zelfs nu zegt Jan: "Ik ben nog pas 79, dus de komende jaren ga ik nog wel door". En als ik deze
vitale man zie zal dat ook zeker wel lukken. Aardig te vermelden is dat de volledige anderhalfuur dat ons gesprek
duurde Jan stond en liep, terwijl schrijfster dezes na enige tijd toch wel om een stoel vroeg om op te zitten.

!

Een voorbeeld van het assortiment van vroeger

Bitmen zes weken had Jan een nieuw plan op tafel voor de herbouw. In de tussentijd had de familie Vem1eulen, eigenaar van de groene bo~rderij, hem deze mimte als opslagmimte aangeboden en Jan accepteerde dat graag. De start
van de herbouw duurde erg lang en Jan begon intussen na te denken over hoe nu verder. Hij besloot de grond aan de
Voorstadslaan te verkopen en vertrok vervolgens richting Ardennen. In de Ardennen kampeerde hij zelf al jaren en
hij kon er heerlijk uitmsten en op adem komen. Op de temgweg ontmoette hij in Helmond een antiekhandelaar, die
hem een antieke waspot gaf. Daar werd het idee geboren om in de groene boerderij een antiekhandel te beginnen. De
oude waspot was zijn eerste antieke artikel, dat hij te koop aanbood in zijn antiekhandel "de sleutel". De sleutel verbeeldde een nieuw begin naar de toekomst. Al snel verkocht hij er ook porselein en aardewerk bij.
Het leven is echter nooit gemalckelijk geworden voor Jan.
Begin 70er jaren werd ook de groene boerderij getroffen door een brand. Gelukkig brandde niet het totale pand af,
maar bleef het beperkt tot binnenbrand. Hierna bouwde Jan de kleine ruimtes om tot een grote ruimte en startte vanuit de deel van de boerderij de verkoop van Perzische tapijten. Bij een goed geplande inbraak verdween echter de
volledige voorraad Perzische tapijten. Daarop volgde het gevecht met de verzekeringen en uiteindelijk kreeg Jan
slechts de inkoopwaarde in het land van herkomst van de tapijten terug. Een flinke strop dus. Jan ging echter gewoon
door met de herstelwerkzaamheden van zijn zaak. Hij was nog wel een aantal keren doelwit van inbraken, vandaar
ook de getraliede ramen .
In 1993 werd Jan door een brommer aangereden. Aan dit ongeluk hield hij een whiplash over, waardoor hij nooit
meer volledig heeft kunnen werken. Om die reden is de zaak daama ook nooit meer in de ochtend open geweest. Jan
start altijd rond half twee
' s middags . Hij moet er echter niet aan denken om zijn werk op te geven. "Ik heb behoefte aan het contact met mensen; ik vind ook sociale controle in de maatschappij heel belangrijk; als je ziet dat er iets gebeurt dat niet door de
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Elia Scholten

Redactioneel
Dat is mooi hè, er komt zelfs samenhang in de series
en artikelen die we publiceren. Loek "wandelt" weer
een stukje richting Hees, Fransje neemt onderweg
een heel park onder de loep, en gaandeweg wordt u
uitgebreid voorgesteld aan een markante bewoner
van een even markante boerderij . ..
Zo lijkt het toch een beetje op een themanummer,
ook al komen we met een redactie van drie koppen
sterk daar ook dit jaar niet aan toe.
Genoeg voor een mooie na-zomerse wandeling. Aan
d rest van dit nununer is te zien dat we net een
zomer achter de rug hebben; het was een beetje
rustig
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aan alle fronten. Behalve de wegwerkers dan , die
maakten kabaal zat overal. Wij zijn erg benieuwd
wat jullie zoals vinden van alle aangelegde
drempels . Dus stuur ons je reacties! De werkgroep
verkeer zal ze gebruiken in contacten met de
gemeente.
Enne, het staat maar terloops op pagina 6, daarom
hier ook nog even aandacht: onze actie tegen een
druld(e busroute door de Dennenstraat heeft succes
gehad!
Yes, Yes!!

Trees van Hal
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Het moet zo'n 100 jaar geleden heel mooi zijn geweest in het stukje Hees, dat we nu gaan beschrijven. In de tekst van
dr. De Blécourt vallen zeer regelmatig omschrijvingen als: liefelijk oord, schoone omgeving en mooie tuinen der
buitens. Nauwelijks meer voor te stellen hoe dat geweest is. Elders in dit nummer van De Stenen Bank komen we nog
even terug op de bomen van het huidige park Leeuwenstein. In dit deel vervolgen we onze wandeling:

Van Leeuwenstein naar de Dikke Boom
Besclu·ijving van Hees
Van dit liefelijk oord onze schreden steeds meer dorpwaarts richtende, vennelden we de heerenbehuizingen van den
heer Seiffert, vlak tegenover Leeuwenstein; meer naar boven en links villa Jacoba van mevrouw de wed. SchmidtFeith. Dit huis werd destijds gebouwd door de familie C. BiebendaaL
Aan den rechterkant, tegenover villa Jacoba, zijn een paar heerenhuisjes gelegen, in eigendom toebehoorend aan
mejuffrouw de wed. Th. Geurts-Thoonen, waarop dan nog een tweetal boerenwoningen volgen . Men heeft nu de
Breedestraat bereikt, waar op den rechter hoek de villa Rust en Vrede ligt. Voor ongeveer 20 jaren werd dit huis nog
bewoond door mevrouw de wed. de Villeneuve, daarna door jhr. M. van Andringa de Kempenaer en sedert eenige
jaren ging het tweemaal in handen van anderen over, zonder bewoond te worden.
Ten tijde van mevrouw de wed. de V. was de sier-, ooft- en groentetuin aan de handen van twee zeer bekwame
tuinlieden toevertrouwd. Ook na de dood van mevrouw de V . werd onder leiding van één dier mannen steeds alles
keurig in orde gehouden en het groote productie-vermogen van huize Rust en Vrede was hier algemeen bekend.
Vlak tegenover dit buiten ligt de villa Rica van den heer A.J.J. Pascal, die voor een ige jaren dit huis liet zetten. Deze
villa staat op een terrein, door eene bouwvereniging voor een villa-park aangekocht.
De Prinsenlaan loopt ter linkerzijde van het park en de Emmalaan verdeelt bet terrein in tweeën. Voor1oopig staan er
nog maar twee kleine villa's aan.
Op het einde van de Voorstadslaan, naast huize Rust en Vrede ligt villa Carré, vroeger Welgelegen genaamd. Dit
buiten werd voor een veertigtal jaren door eene familie Royaards bewoond, daarop ging het over in handen van den
HoogEd. Gestr. Heer Roloff, gep. Kol. Der inf. h. t. I. Wijlen de heer Oscar Carré kocht dit goed om voor en na eens
te kunnen uitrusten van zijn ingespannen leven en te genieten van deze schoone omgeving.
Waar we thans zijn aangeland komen vier wegen tezamen, n.l. de door ons afgelegde Voorstadslaan, de Oude
Heesche laan, de Heesche laan, thans Dmpsstraat genaamd, en de Wolfkuilscheweg. Op het midden van deze
samenkomst van wegen stond voor een tiental jaren een eeuwenoude lindeboom, die door zijn lommenijken km in aan
menig wandelaar een mooi plekje bood om een oogenblik temsten op de bank, die om zijn stam was gemaakt. Rustig
zat men daar en kon zich verlustigen aan de vier belommerde wegen en de mooie, aangrenzende tuinen der buitens.
Die lindeboom, zoo meenigmaal beschreven, was "den Dikken Boom", geveld door een slechts kortdurend onweder,
vergezeld gaande van eenige hevige mkwinden.
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Theater Carré in Amsterdam is in geheel Nederland bekend. Alle grote Nederlandse artiesten hebben er opgetreden en
diverse musicals zijn hier uitgevoerd . Oorspronkelijk was het theater gebouwd als onderkomen voor het circus Carré
in de winterperiode. Van het begin af aan -het theater opende de deuren in december 1887- was het theater een groot
succes. Dat was mede mogelijk door het verbod, dat in Amsterdam gold voor kermissen. Voor vermaak was de
bevolking op andere zaken aangewezen, zoals het Koninklijk Nederlandsch Circus in Theater Carré. Van november
tot april vertoefde de familie Carré in Amsterdam, in de rest van het jaar trok het gezelschap door geheel Europa.
Tussendoor verbleef de familie op het buiten in Hees, "om voor en na eens te kunnen uitrusten van zijn ingespannen
leven en te genieten van deze schoone omgeving". Misschien had hij kennisgemaakt met deze omgeving tijdens het
bezoek van zijn circus aan Nijmegen in 1888, maar ook is het mogelijk dat zijn eerste vrouw, Amalia Salamonsky (of
Salomonsky?) hier familie had wonen.

Uit: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, eenuitgave van de Vereeniging "D01psbelang", 1912, blz.
140-141
Veel inwoners van Hees herinneren zich waarschijnlijk nog de brand, die de fraaie villa Rica trof op oudejaarsdag
1996. De uit 1904 stammende villa op de hoek van Prinsenlaan en Voorstadslaan werd na de brand gelukkig helemaal
hersteld en ziet er nu nog mooier uit dan voor de brand. Direct achter villa Rica ligt het door De Blécourt genoemde
villapark. Op het moment, dat het boekje van "Dorpsbelang" uitkwam, in 1912, stonden daar twee villa's . De ene
villa, Emmalaan 10, is herkenbaar aan hetjaartal in de gevel (1902), de andere, Tweede Oude Heselaan 522, draagt de
naam The Corner en is een gemeentelijk monument. Beide villa's werden in opdracht van de fruitteler Verdonck
ontworpen door de bekende architect Oscar Leeuw. In Nijmegen is deze vooral bekend als de architect van het (tot
archeologisch studiecentrum omgebouwde) Museum Kam, het concertgebouw De Vereniging en het prachtige
jachtslot DeMookerheide in Molenhoek. De twee villa's in Hees behoren tot de eerste ontwerpen van Oscar Leeuw.
De overige villa's, of beter gezegd: grotere huizen en enkele villa's, werden gebouwd vanaf de jaren twintig.
Zo ongeveer waar nu het bejaardencomplex Insulinde ligt, stond tot 1970 villa Insulinde, daarvoor villa Carré en
daarvoor villa Welgelegen geheten. Oscar Carré (1846-1911) kocht dit fraaie buiten in 1904, waarbij het ook zijn
naam kreeg. Hij bewoonde de villa tussen de tournees van zijn circus door, samen met zijn (derde) vrouw, zijn vier
gehuwde kinderen en 25 man personeel.

De Stenen Bank, September 2002

Na het plotse overlijden van Oscar Carré, op tournee in Kopenhagen , besloot zijn weduwe, de Britse Edith Maud
Adams in 1913 zich definitief te vestigen in het buiten te Hees. Samen met haar dochter, Wilhelmina Carré, haar zus
Elise en haar tante bleef ze hier wonen tot 1919, in welkjaar moeder en dochter zich in Brussel vestigden. Ruim tien
jaar bleef de villa leegstaan.
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Circus Carré viel na de dood van Oscar vrij snel uiteen. Pogingen om het circus in de oude glorie te herstellen zijn
nooit gelukt. In Nijmegen herinnert een straatnaam in Hees aan deze beroemde "Hesenaar". En iets verderop, aan de
Schependomlaan, staat nog de winterstalling voor de olifanten van circus Carré. Maar daarover een volgende keer!
Villa Carré werd in 1931 overgenomen door de Stichting Verblijfvan de Oud-Indischen Militair. Deze stichting was
in 1918 opgericht ten behoeve van gepensioneerde Indische militairen; enigszins vergelijkbaar met villa Bronbeek in
Arnhem. Met de verwerving van de villa Carré kon de stichting haar pand aan de Oude Varkensmarkt verlaten.

Voo1malig? Sinds enkele jaren kennen we de "Stichting Dikke Boom Hees" . Wijkbewoners ijveren zich ervoor op zo
ongeveer dezelfde plek opnieuw een "diklce boom" te plaatsen. Streefdatum van de stichting is november 2003 , 101
jaar nadat de oorspronkelijke Dikke Boom werd geveld. De Vereniging Dorpsbelang Hees ondersteunt dit initiatief
van harte. Het heeft wel iets om over een aantal jaren wederom onder de "lommerrijken kruin" van een lindeboom
"een oogenblik te rusten op de bank".
Loek Janssen

Bomen in de buurt V :Het Leeuwensteinpark
Je gelooft het niet als je langs dit parkje fietst: 35 verschillende soorten bomen staan er, waaronder een aantal statige,
exotische exemplaren van zeker 150 jaar oud. Die bomen doen wel iets plechtigs vermoeden, maar toen ik er rondliep
bleef het toch leeg in mijn verbeelding.
Daarom heb ik mevrouw Pol (geb.l902) opgezocht; zij kon nog een levendig beeld oproepen van de villa met de oude
bomen; en ook van de vijver waar later de kinderen uit de buurt op schaatsten; en van het koetshuis ernaast voor de
privé-tuinman.
Mijnheer van Eeten, die tussen 1970 en 1990 hoofd van de plantsoenendienst was, wist me te vertellen, welke bomen
hij nog erbij had laten poten . Toen later de villa verdwenen was en de assortimentstuin van de tuinbouwschool in het
park werd opgenomen, gaven de vele bloeiende struiken het een fleurige aanblik en boven dien veel vogelleven.
Helaas vroeg dit alles teveel onderhoud voor de gemeente, en werd het gerooid.
Nu begrijp ik dat we heel wat missen in dit park; alleen enkele bomen van "stand" bleven over.
Hetjongvolk voelt er zich nu wel "relaxed"; maar zij missen ook iets, zeggen ze mij : prullenbakken voor hun
consumptieresten. Groot gelijk hebben ze; maar de weg vinden bij de gemeente tot plaatsing van prullenbakken is
een lastig probleem. Ik zou hun minstens een schoon park gunnen en misschien ook nog wel eenmooi muziektentje in
het midden met een open podium voor jong en oud.

Als gevolg van de nieuwe politieke situatie, Indonesië werd onafhankelijk en het KNIL werd opgeheven, stelde de
stichting haar doelstellingen bij. De nadruk kwam in eerste instantie te liggen op de begeleiding van gerepatrieerde
Indische militairen in hun overgang naar de Europese samenleving. De villa kreeg daarbij ook een toepasselijke naam:
villa Insulinde. In 1965 veranderde de stichting haar naam. Voortaan heette ze Stichting Bejaardenhuis Insulinde om
aan te geven, dat het huis ook geschikt was voor het onderbrengen van gewone bejaarden. Al snel bleek de exploitatie
van dit onderhoudsgevoelige gebouw niet meer rendabel, mede door de moderne eisen die aan bejaardenoorden
werden gesteld. En zo werd besloten tot de sloop van de villa . Het moet er omstreeks 1910 erg mooi zijn geweest. Het
gemeentearchiefbeschikt over vele fraaie foto's van het interieur en het exterieur van de voormalige villa Carré.
Op de hoek van de Tweede Oude Heselaan en de Dikkeboomweg staat al sinds 1883 eennaar de straat uitstekende
groene boerderij . Op dit moment is het voormalige woongedeelte van deze boerderij in gebruik als winkelpand voor
letterlijk van alles en nog wat. Elders in deze Stenen Bank leest u meer hierover. Het achterdeel van de boerderij , de
deel , is regelmatig verhuurd geweest als opslag- of stallingruimte. Niet altijd tot ieders genoegen. In de jaren vijftig
moest de gemeente ingrijpen, nadat er klachten waren binnengekomen over het houden van kalveren, kippen en een
veulen in en achter de deel.
We eindigen deze wandeling bij de voormalige Diklee Boom.

Het plattegrondje van het park+ nummers van bomen van bijgevoegde lijst is in één richting iets te ver uitgerekt,
omdat mijn passen niet altijd even groot bleken. Maar het biedt genoeg houvast om alles te kunnen vinden .Het is
echter niet te doen om al deze boomsoorten te bespreken; misschien lcmmen we er eens heen met belangstellenden in
juli (2003), want dan kunnen we meteen de ZILVERLINDE (nr.lO) bewonderen om de mooie gele bloemen met de
verdovend zoete geur en de prachtige zilverbehaarde onderkant van de bladeren . Heel apart is dat hij zich in 2
hoofdstanm1en splitst.
Een zeldzame boom is de MAGNOLIA acuminata (nr. 5), van oorsprong uit Noord-Amerika. De ovale bladeren zijn
van onderen licht behaard; de bladknoppen zijn wit fluwelig en de rode vruchtkegel heeft een komkommervorm. De
plant bevat aromatische stoffen, die goed werken bij rheuma en malaria. De soort is genoemd naar P.Magnol, een
franse arts, botanicus uit het begin van de achttiende eeuw.
Naar hoger sferen streeft de HEMELBOOM (nr.3), waarvan men oorspronkelijk in Indonesië zei dat zijn takleen tot in
het paradijs reikten. Er is iets leuks met de blaadjes van het samengestelde blad: die hebben onderaan kleine oortjes
met een rond, hard kliertje op de punt. In de herfst kleuren ze naar goudachtig rood en eerder al vallen de rossige
bussels lichtgedraaide vruchtjes op in het groen.
Heel iets anders is de HEMELBEZEM (nr.27a)- ook wel italiaanse populier, waarmee we soms ons hollandse
wolkendek wel eens zouden willen aanvegen.
Geluldeig staat er ook nog een inheemse boom, nl. de ES (nr.l9 en 31), ook met een samengesteld blad, maar zonder
oortjes, ook met bussels vruchten, langwerpig gevleugeld; heel typisch zijn hun zwarte, fluwelige knoppen die nu al
in de bladoksels te zien zijn.
Ook een samengesteld blad is te vinden bij de VLEUGELNOOT (nr.19), hier majesteitelijk uitgegroeid.
Aan zijn takken hangen lange rissen groene nootjes met vleugels. Hij komt van oorsprong uit de Kaukasus.
Nog 5 bijzondere soorten van de naaldbomengroep:
De TAXUS (venijnboom) (nr.16) met platte leerachtige glimmende naalden, soms met mat karmijnrode giftige
bessen,met slijmerigheid van binnen. Bij het koetshuis is er een tot een boomvorm opgesnoeid.
De MOERASCYPRES (nr.9), met platte, zachte naaldjes op korte takjes. ' s Winters wordt hij kaal , maar dan is de
mooie roodbruine schors goed te zien. Hij komt uit de natte gebieden in het zuid- oosten van N-Amerika.
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De MAMMOETBOOM ("redwood")(nr.ll) heeft geen naalden maar schubjes- zoals veel coniferen in onze tuinen .
Hun schors is dik en sponzig, maar zonder hars, zodat men wel beweert dat ze onbrandbaar zijn . Ze kunnen heellang
leven, in Ca lifornië bestaan exemplaren van wel 3000 jaar oud. Ze vormen leuke kegeltjes met brede zoenlipjes op de
kopse kant van de zaadschubben. Het hoogste exemplaar -in Bunnik- is 36 meter; de boom in ons park is wat
gekortwiekt bij een hevig onweer.
Van de MET ASESQUOIA- ofWel watercypres- (nr.35) dacht men lang dat hij uitgestorven was; toch zijn er in China
nog een paar gevonden in de 19de eeuw. Ze zijn gestekt en in Europa veel aangeplant. Hun naalden vallen ook af in
de winter en ze dragen leuke eironde kegeltjes.
De GINKGO (nr.7) tenslotte lijkt een loofboom, maar het blad heeft toch iets van een breeduit platgeslagen naald,die in het
najaar prachtig geel wordt en dan afvalt. Een spannend verhaal hierover houdt u nog tegoed.
Veel kijk- en snuffelplezier voor deze komende herfst.
Fransje Brakkee.
(Noot van de redactie. De door Fransje genoemde volledige lijst van bomen in het park is bij de redactie verkrijgbaar.)
De Stenen Bank, September 2002
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Nieuwe bestuursleden

PE51EI/TEI

Binnen het bestuur van de vereniging zijn het laatste jaar enkele veranderingen opgetreden. EricBeumeren Hotze
Bleeker hebben na een lange periode afscheid genomen. Maria van de Mortel, Toon Zondag en Mark Christiaansen
zijn het bestuur komen versterken. We willen ze graag even aan jullie voorstellen.
Toon en Mark wonen al jaren in Hees, Maria pas anderhalf jaar. Alle drie kozen voor Hees als groene, rustige wijk,
nadat ze elders in Nijmegen uit hun woonruimte waren gegroeid. Toon is ontwikkelingsconstructeur en Mark en Maria zijn als docent werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ze wonen dicht bij elkaar in de Ananasstraat of daar net om
de hoek in de Pomonastraat. Waaruit schrijver deze maar weer eens concludeert dat de vereniging tot nu toe vooral
actievelingen trekt uit de Ananasstraat en het onderwijs. Wat een massa onbenut potentieelmoet er nog rondlopen .. ..

(DE GROENE BOERDERIJ)
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Schola
Praktük voor supervisie en andere
opleidingsvormen
Cor van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024 - 3782602
mobiel: 06-28029197
email Cor. vanderDonk@edu. han. nl

Htl//T5NI.IWERK'
t:AIJEAI/-ARTIUIEK

Instituut voor Massage en Filoso e

Hier had uw advertentie
kunnen staan.

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers
De nieuwe bestuursleden: Maria, Toon en Mark

Goed voor lichaam en geest:
klassieke en sportmassage;
lymfe- en bindweefselmassage;
filosofische gesprekken/consulten
filosofiecursussen.

Foto: Trees van Hal

Alle drie zijn ze actief geworden in de vereniging omdat ze betrokken willen zijn bij de bumi en omdat ze vonden dat
de vereniging goede dingen doet. De klus die ze graag doen binnen de vereniging is voor ieder van hen zeer
verschillend, ze waren ook alle drie precies hard nodig in het bestuur.
Mark vindt het het leukst om dingen te organiseren zoals de politieke avond in het vo01jaar, of kinderactiviteiten. Ook
is hij vast van plan om de buurtdag nieuw leven in te blazen. Toon gaat de taak als penningmeester gemakkelijk af,
dat doet hij liever dan met de gemeente onderhandelen of zo. Maria heeft zich gestort op het moeilijke dossier milieu,
nadat Loek haar ervan had weten te overtuigen dat zij daar als docente biologie gelenipt voor was. Dat was wat te
gemakkelijk gezegd, het gaat vooral om wetten, normen en procedures, dus Maria zich vooral aan het inwerken.
Maria zal vooral bezig gaan met wat voor Hees belangrijke zaken zijn.
Met deze mensen erbij kunnen alle basistaken van het bestuur weer door mensen worden opgepakt. Daarnaast kunnen
activiteiten als werkgroepen, buurtdagen en politieke avonden alleen van de grond komen met alledei aanvullenden
handen en hoofden. Gelukkig zijn die er ook, maar vaak niet genoeg. Het werk komt dan ook vaak weer op dezelfde
mensen neer. Daarom blijft het bestuur een beroep doen op de leden om zich in te zetten voor incidentele klussen die
men leuk vindt of goed kan.

AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VO~R
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE
PRAKTIJK

Voor afspraken en info:
Florence Nightingalestraat 85
6543 KV Nijmegen
Tel/Fax. 1024) 378 78 52

Trees van Hal
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Met een advertentie in De
Stenen Bank bereikt u ruim
460 huishoudens in de wijk
Hees.
Interesse?
Neemt u gerust contact op
met de redactie.
Telefoon : 024-3782979.
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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 landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees.
Het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelang Hees:
Loek lanssen (voorzitter)
Tel. 024-3734800
Annemarie Verberne (secretaris)
Tel. 024-3786068
Toon Zondag (penningmeester)
Tel. 024-3782876
Maria van de Mortel (Milieu)
Tel. 024-3236808
Mark Clu·istiaansen
024-3786826

Secretariaat van de vereniging:
Ananasstraat 19
6543 ZH Nijmegen
Tel. 024-3786068
Email:
Dorpsbelang.hees@comps. demon .nl
De Vereniging Dorpsbelang Hees
op Internet:
http ://www .dorpsbelanghees. n I

Redactieadres van de
Stenen Bank:
Kerkstraat 60
6543 KL Nijmegen
Tel. 024-3782979
Email:
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen
Werkgroep verkeer:
Ad Biemans, tel 3782979
Werkgroep Park West:
Elia Scholten, tel. 3734800
Milieuklachtenlijn: 026-3599999
Bel- en herstellijn: 024-329 2 329

Redactieleden
Trees van Hal
Elia Scholten
Arno Schlösser

Lid worden?
U kunt lid worden door contact op
te nemen met het secretariaat van de
veren1gmg.
Het lidmaatschap kost 6,81 euro per
jaar. Dit bedrag dient u over te maken
op gironummer 349955.
Indien u elektronisch betaalt,
verzoeken wij u om uw adres met
postcode te vermelden
Dankzij het grote ledental heeft de
vereniging de afgelopen jaren al veel
kunnen bereiken.

Bloemisterij
Bloembinderij

Let op:
Kopij inleveren voor
24 november 2002
op het redactieadres.

Hutt1ng
Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336
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