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Woord vooraf

Hees schrijft geschiedenis! Voor u ligt het resultaat van het speurwerk naar de geschiedenis van Hees in de 
afgelopen jaren. Veel bewoners van Hees zijn geïnterviewd, archieven en familiealbums geraadpleegd. Het 
resultaat van dat werk is neergelegd in een mooi historisch portret van onze prachtige woonomgeving. 

In 1911 werd door de bekende huisarts De Blécourt en andere Heesenaren de Vereeniging Dorpsbelang 
opgericht. Men wilde onder andere de aandacht vestigen op al het moois dat Hees de Nijmegenaren te bieden 
had: groente en bloemen van Heese kwekers, een rustige groene woonplek en de moeite waard voor een 
zondags uitje met de tram. Eerste inzet van Dorpsbelang was de rokerige en lawaaimakende stoomtram te 
vervangen door de moderne nieuwe elektrische tram, lijn 3. Een thema – milieu en geluidsoverlast – dat nu nog 
steeds aandacht vraagt! Ruim tien jaar druk op de gemeente was nodig voordat de elektrische tram er kwam; de 
befaamde Stenen Bank markeert dat moment. 

Overigens, het eerste wapenfeit kende Dorpsbelang al in 1912: het uitbrengen van een boekje met daarin ook 
een levendige wandeling door het dorp. Het Hees van toen bestaat niet meer. Veel is verdwenen en veranderd, 
maar toch zijn er karakteristieke elementen van een dorp bewaard gebleven. Die zijn het waard om te behouden. 
Eind 1990 werd een nieuwe Vereniging Dorpsbelang Hees opgericht, die zich inspant om het dorpse en groene 
karakter van Hees te beschermen. Daarnaast heeft de nieuwe Vereniging ook oog voor de historie van dit deel 
van Nijmegen. In dit boek krijgt u een overzicht van die geschiedenis en van de relatie van Hees tot de stad; 
een beeld van het leven door de eeuwen heen. Hoe verging het Hees na die wandeling in 1912? Dit wordt 
geïllustreerd met portretten van markante Heesenaren en boeiende verhalen. Kortom een geschiedenis in woord 
en beeld over de ontwikkeling van een bijzonder dorpje bij Nijmegen naar een mooie wijk van Nijmegen. 

Tot slot dankt het bestuur degenen die aan de totstandkoming van het boek hebben bijgedragen, in het bijzonder 
de werkgroep historie, de auteurs en de sponsoren. 

Ton van Seters
Voorzitter Vereniging Dorpsbelang Hees
Juli 2011
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▼ Tekening Helena de Baat, 1950
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Verantwoording
Hoe ontwikkelde Hees zich van een bijzonder en oud dorp "onder Nijme-
gen" tot een karaktervolle stadswijk van Nijmegen? In de drie dikke delen 
van de nieuwe Nijmeegse stadsgeschiedenis uit 2005 is over de geschie-
denis van de samenstellende delen van de huidige stad Nijmegen en met 
name die in het Schependom bedroevend weinig te vinden.1 Dat was een 
van de drijfveren om bij gelegenheid van de honderdste verjaardag van 
de oprichting van de eerste Vereeniging Dorpsbelang in 1911 en het ruim 
twintigjarige jubileum van de tweede (1990-2010) een nieuw boek over 
Hees uit te geven. Daarin zijn de nieuwste kennis en inzichten over de 
geschiedenis en ontwikkeling van Hees terug te vinden. Als historische on-
derzoekers bouwen we daarbij voort op het vorige overzicht van de Heese 
geschiedenis.2 Dat verscheen in 1912 als visitekaartje van de eerste 
Vereeniging Dorpsbelang; stadsarchivaris Van Schevichaven, dorpsdokter 
De Blécourt en het schoolhoofd Van Loon waren daarvan de belangrijkste 
auteurs. Uit dit nieuwe boek blijkt duidelijk dat er niet één Hees bestaat, 
zoals je uit het boek van 1912 zou kunnen afleiden, maar dat Hees zeer 
verschillende fasen heeft doorgemaakt voordat het werd wat het nu is en 
dat enkele belangrijke thema’s in die ontwikkeling steeds terugkeren.

Dit boek bevat een bundeling van twaalf bijdragen door diverse auteurs. 
Als Werkgroep Historie van de Vereniging Dorpsbelang Hees hebben 
we gekozen voor een zodanige opzet dat die bijdragen samen leiden tot 
een degelijk én aantrekkelijk overzicht van de lotgevallen van Hees. We 
beginnen met (1) een historisch overzicht in hoofdlijnen en bouwen daar op 
voort met zes thematische hoofdstukken. Die gaan achtereenvolgens over 
(2) de grote rol van het water, over (3) wonen en werken, over (4) kerkelijk 
leven, scholen en jeugdzorg, over (5) de Tweede Wereldoorlog, over (6) 
de voor Hees zo typerende bedrijvigheid rond groenten en bloemen en het 
buiten wonen (groen Hees) en over (7) vrijetijdsbesteding en verenigings-
leven. Vervolgens komen vier bijzondere thema’s aan bod. Dat is allereerst 
de beschrijving van (8) de verenigingen Dorpsbelang-I en -II, die toont 
hoe verschillend de (dorps)belangen waren die men met die verenigingen 
vanaf 1911 en vanaf 1990 wilde behartigen. De bijdrage over (9) Heese 
kunstenaars laat zien hoe zij Hees in de loop der jaren verbeeldden. 
Hoofdstuk 10 heet ‘Hees in kaarten’ en bevat vijf geografische momentop-
namen uit de snelle ontwikkeling die in de 19e en 20e eeuw plaatsvond. 
In bijdrage (11) met de titel ‘Beeld van Hees’ zijn beelden van bepaalde 
plekken in 1911 en 2011 naast elkaar geplaatst. Om allerlei Heese namen 
terug te vinden ten slotte, dient bijdrage 12, in feite een kleine encyclope-
die van de huizen, plekken en landgoederen van Hees. De vindplaatsen 
van informatie en afbeeldingen zijn helemaal achterin terug te vinden.
De Werkgroep Historie heeft sinds 2003 structureel aan de voorbereiding 
van dit boek gewerkt. Eerst werden onder voorzitterschap van Loek Jans-
sen en daarna van Jan Brauer historische documenten en afbeeldingen 

verzameld (door Lidy Mahler en Anne-Marie Jansen), interviews (met 
name Lidy Mahler) en artikelen voor het verenigingsblad De Stenen Bank 
gemaakt (Loek Janssen, Jan Brauer en Henk Termeer). Maar vanaf 2007 
werd het boek echt in de steigers gezet, sinds 2010 met versterking van 
nieuwe Heesenaar Ernest Verhees en oud-Heesenaar Billy Gunterman. 
Naast de eerdergenoemde bijdragen bevat het boek talrijke inzetstukjes en 
illustraties over bijzondere, verrassende aspecten van het leven in Hees. 
Op die manier is deze wetenschappelijk verantwoorde uitgave ook aan-
trekkelijk voor een breed publiek. Onze dank gaat in de eerste plaats uit 
naar al degenen die ons informatie, documenten of afbeeldingen hebben 
geleverd, in het bijzonder het Regionaal Archief Nijmegen, Museum Het 
Valkhof en (oud-)Heesenaren als Paul Eijkhout en Jos Hekking. Aan 
Anne-Marie Jansen speciale dank voor de vormgeving. 

En de conclusie van al dit historisch spitwerk? Hees bestaat niet! Althans 
het Hees van 1911 is verdwenen en romantische nostalgie geworden. 
De ontwikkeling van Hees in de afgelopen honderd jaar is – afgezien van 
de bijzondere symbiotische relatie tot Nijmegen – exemplarisch voor de 
geschiedenis van de meeste Nederlandse dorpen. Zoals Geert Mak al 
schetste aan de hand van de economische, sociaal-culturele en demografi-
sche ontwikkeling van het Friese dorpje Jorwerd, is het geïsoleerde Neder-
landse plattelandsleven in de vorige eeuw in een paar generaties afgebro-
ken.3 In Hees gebeurde dat ook, maar dat hoeft niet louter tot pessimisme 
te leiden. Immers Hees heeft met haar rijke verleden en de overgebleven 
ruimtelijke kwaliteit voldoende positieve eigenschappen om tot op vandaag 
een karaktervolle, fraaie woonwijk van Nijmegen te zijn. 
Als leden van de Werkgroep Historie hebben we van nabij meegemaakt 
hoe meer kennis van ons nabije verleden ervoor zorgt dat we onze 
woonomgeving anders gaan zien en beter gaan begrijpen. Zo gaan we 
zien waarom het zo geworden is en komt die omgeving ook dichter bij ons 
te staan. Het heeft natuurlijk geen greintje economisch nut om te weten 
waarom Hees zo heet en waarom de Schependomlaan, de Bredestraat 
en de Kerkstraat lopen zoals ze nu lopen, maar je woont, wandelt of fietst 
daar wel anders en bewuster als je dat wél weet. Te beseffen hoe eeu-
wenlang het water en de vesting Nijmegen het lot van Hees bepaalden en 
later het Maas-Waalkanaal en nu de nieuwe stadsbrug, geeft je niet alleen 
historisch besef en diepte maar ook houvast, zeker als je ziet hoe verschil-
lend de Heesenaren van toen op die ontwikkelingen hebben gereageerd. 
We hopen op flinke vervolgdiscussies over de Heese hete hangijzers in of 
op de Stenen Bank.

Hees bij Nijmegen, juli 2011
Jan Brauer
Henk Termeer
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▼ Fietsende dames in de Bredestraat, 1924
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H E E S
Hees door de eeuwen heen; 
een geschiedenis in hoofdlijnen

door Henk Termeer

In	dit	overzicht	volgen	we	de	geschiedenis	van	Hees	aan	de	hand	van	de	meest	in-
grijpende	ontwikkelingen	in	de	geschiedenis	van	Nijmegen	en	omgeving.1	Dat	waren	
achtereenvolgens:	

■	de	vestiging	van	Romeinen	in	(Ulpia)	Noviomagus	Batavorum	vanaf	70	na	Chr.	
■	de	periode	van	de	ommuring	van	Nijmegen	vanaf	1300	tot	1880	
■		de	periode	van	de	uitleg	van	de	stad	na	de	ontmanteling	van	de	vesting	
■	de	aanleg	van	het	Maas-Waalkanaal,	voltooid	in	1927.

De	daarop	gevolgde	snelle	uitbreiding	van	de	stad	Nijmegen	betekende	dat	het	
	oorspronkelijke	dorpje	Hees	in	de	stad	Nijmegen	opging	en	een	stadswijk	werd.

In 1950 werd in de tuin van het Augustijnenklooster aan de Graafseweg een grote Romeinse 
sarcofaag (stenen lijkkist) met enige grafgiften gevonden. Sindsdien neemt men aan dat hier, 
op de helling van de latere Wolfskuilseweg, zo rond 225 na Christus een Romeinse villa heeft 
gelegen.2 Zo’n villa vormde het hoofdgebouw van een landgoed, waarvan de bewoners en hun 
arbeidskrachten land- en tuinbouw bedreven. Hun gewassen, groenten en fruit waren zeer 
waarschijnlijk bestemd voor de bewoners van de Bataafs-Romeinse stad die sinds onge-
veer 70 na Christus even verderop aan de oever van de Waal lag op de plek van het huidige 
Waterkwartier en die kort na 100 na Chr. van de Romeinse keizer Trajanus stedelijke rechten, 
een omwalling en de naam Ulpia  Noviomagus Batavorum kreeg. Deze villa lag aan een van de 
belangrijkste uitgaande wegen van dat stadje, de zogeheten Via Alta of Hogeweg. Vanuit de 
stad Ulpia  Noviomagus, destijds met 5000 bewoners de grootste stedelijke nederzetting van 
de lage landen, liep die weg vanaf de rivier namelijk geleidelijk omhoog over het tracé van de 
huidige Waterstraat, Voorstadslaan, Dikkeboomweg en het laatste stuk van de Wolfkuilseweg 
wat steiler naar de Oude Graafseweg en zo verder naar de Teersdijk,3 naar het zuidwesten. 
In de rijke grafvelden ten zuiden van Ulpia Noviomagus – ze beslaan grofweg het gebied 
tussen de Marialaan, de Krayenhofflaan en de Voorstadslaan – zijn veel Romeinse resten 
gevonden die getuigen van de welvaart van de burgers van Ulpia. Een daarvan is een bronzen 
beeldje van een zittende moedergodin met een fruitschaal op schoot.4 Dergelijke symbolen 
van vruchtbaarheid en oogst laten zien hoe belangrijk het verbouwen van landbouwproducten 
was voor het voortbestaan van de toenmalige beschaving. In Hees zelf zijn tot nu toe geen 
Romeinse sporen gevonden. Door de vondst van de sarcofaag is het waarschijnlijk dat een 
deel van zijn huidige grondgebied ook toen al een agrarische bestemming had.

Hoofdstuk 1

▼  Romeinse sarcofaag Oude Graafseweg en 
bronzen beeldje van inheemse moedergodin  
met fruitmand (Numaga 2(1955), p. 26 en 32) 
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Oorsprong en ontstaan

Ook de eerste echte sporen van het Heese verleden in de middeleeuwen wijzen duidelijk 
op het alomvattende belang van het boerenleven. De eerste Nijmeegse parochiekerk van 
St. Steven en een houten kapel van die parochie in Hees werden zo rond het jaar 800 
onder andere onderhouden uit tienden, een belasting die oorspronkelijk eentiende van de 
veldopbrengst bedroeg van de oogst van hoeven in de wijde omgeving van Nijmegen.5 
Vier eeuwen later was het nog niet veel anders. In 1196 bevestigde de Duitse keizer Hen-
drik VI in de oudst bekende tekst over Hees dat de vers opgerichte Commanderie van St. 
Jan, een soort pelgrimshuis, kon rekenen op de opbrengsten van "vier hoeven in het dorp 
Degese".6 Waarschijnlijk moeten we dat letterlijk nemen: de opbrengsten in natura van die 
boerderijen werden naar de stad vervoerd om daar de geestelijken van de  Commanderie 
te voeden. Maar ‘dorp’ is dan waarschijnlijk nog een te ruime naam. Hees was rond 1200 
niet meer dan een buurtschap van enkele hoeven, waarvan de bewoners de eerste stuk-
ken bos hadden gerooid en voor landbouw geschikt gemaakt.7

De oorsprong van de naam ‘Hees’ heeft, zoals bij zoveel plaatsnamen, alles te maken met 
de aanvankelijke geografie van het gebied. ‘Hees’ of ‘hese’ betekent namelijk een plaats 
met (jong) loofbos en struikgewas (verwant met ‘heester’), waar vee kon weiden. Bewo-
ners of gebruikers van zo’n plek moesten in de middeleeuwen vaak een belasting aan de 
eigenaar betalen die ‘waldcijns’, ‘Hesentynse’ of wat oostelijker ‘Hesenzins’ of ‘Hese- 
pfennig’ heette.8 De plaatsaanduiding ‘Hees’ is ook blijven bestaan nadat men in de eerste 
helft van de dertiende eeuw deze woeste bosrijke gebieden rond Hees heeft ontgonnen. 
Ook de naam Neerbosch of Nederbosch wijst op het eerdere bestaan van een hoger 
 gelegen ‘Overbosch’ in de buurt van Hees.9 Verder werden er zelfs aan het einde van de 
13e eeuw nog verkooprechten van eikels uit een bos bij Hese opgetekend.10 Dat ontgin-
nen was met de beperkte middelen van toen een uiterst moeizaam werk. Het betekende 
dat men grote stukken bos en heide rooide – dat wil zeggen van bomen, struiken en wor-
tels ontdeed –, een eerste weg aanlegde om het gebied te ontsluiten, de grond verdeelde 
en deze vervolgens stukje bij beetje in cultuur bracht. 
De ontginning van Hees vond dus plaats tussen ongeveer 1200 tot 1247,11 maar veel is 
er niet over bekend. De ontginning geschiedde naar alle waarschijnlijkheid vanaf de oude 
Hogeweg. Waar nu de Dikkeboomweg en de Voorstadslaan lopen, dienden de twee in 
het laaggelegen land (circa 10 m. boven N.A.P.) wat hoger gelegen kromme zandruggen 
van de latere Dorpsstraat (nu Schependomlaan) en de latere Bredestraat als beginpunt. 
Vermoedelijk liepen daar al oudere paden naar de eerdergenoemde hoeven die verderop 
(bij de huidige Petruskerk) weer samen kwamen en nog een extra lus maakten om een nat 
en lagergelegen gebied heen. Aldus ontstond het voor Hees zo kenmerkende krakeling- 
patroon van kromme wegen om twee wat lagergelegen terreinen heen.12

Het ontginningswerk werd rond 1250 bekroond met de bouw van een kleine stenen kapel 
op het Roth. Dat is de plek van de huidige Petruskerk. Roth of Rot betekent een gerooide 
plaats in het bos.13 Die eerste stenen kapel werd gewijd aan de heilige ‘gebroeders’ Ewald 
of Ewoud,14 twee missionarissen uit Engeland die in de zevende eeuw al dan niet samen 
met de heilige Willibrord bekeringswerk hadden verricht in de lage landen en in Saksen. 
De witte en de zwarte Ewald, de een had blond, de andere zwart haar, waren in Saksen 

▲  Romeins wegennet (Gorissen, Stede-atlas, p. 68)
▼  Lindenholt /Honicholt (Thissen, ‘Een zevenhonderd-

jarige cope’, p. 50)
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Brontekst
 Item ab antiquo fuit 
 observatum en observantur quod 
homines de Heese inibi residen-
tes et moram trahentes in Heese 
super antiquam terram et agros 

antiquos colentes ministrant 
decimas huiusmodi terre viccario 

predicto, salve specificacione 
infrascripta, tali condicione ad-

dita et ab antiqua consuetudine 
observata, quod predicti homi-

nes de Hese residentes in terra 
nova seu novalibus et agros 

antiquos colentes et econverso 
iidem homines in terra antiqua 
residentes et novalia colentes 

decime huiusmodi terrarum ad 
dominos nostros Sanctorum 

 Apostolorum perscriptos consue-
verunt  pertinere. /

Item hactenus est observatum 
quod homines residentes super 
terram antiquam in Hese, colen-

tes huiusmodi terras antiquas 
pertinentes ad homines Novi-
magensos, sic quod illi Novi-

magenses tradunt medietatum 
seminum seminandorum super 

terras, quod extunc decime hui-
usmodi terrarum inter dominos 

nostros predictos et prefatum 
viccarium equaliter dividentur. 

Item est sciendum quod ex anti-
qua consuetudine est observa-

tum quod quedam pecie ter-
rarum libere sunt que nunquam 

decimans solvere consueverunt, 
quarum alique site sunt prope 

molendina, alique site sunt prope 
Rijchswert.

vermoord en werden sindsdien in de oostelijke Nederlanden en 
Westfalen als christelijke martelaren vereerd. De populariteit van de 
twee Ewalden in het midden van de 13e eeuw blijkt uit de nagenoeg 
gelijktijdige vernoeming naar hen van een kleine kerk in Druten. 
Gezien die vernoeming van nieuwe kerken en kapellen naar in de 
bekeringsstrijd gesneuvelde christelijke missionarissen wilde men 
met de ontginning van bosgebieden kennelijk ook het nog niet ge-
heel verdwenen Germaanse heidendom uitbannen. 

Een halve eeuw later, rond 1300, startte vanuit Hees de ontginning 
van nog twee grote laaggelegen woeste bosgebieden, het Honig-
holt, een oude naam voor Neerbosch, en het Lindenholt.15 Na twee 
generaties was men daarmee kennelijk al flink gevorderd. In 1375 
werd er namelijk een document opgesteld om de betaling van de 
tienden opnieuw te regelen. Dat was nodig om duidelijk te maken 
wie er recht had op de tienden van de 48 percelen nieuw ontgonnen 
gebied. Kwamen die toe aan de heer die de nieuwe gronden voor 
ontginning had vrijgegeven, te weten graaf Reinoud I van Gelre,die 
dat overigens deed in naam van de Duitse keizer? Waren ze, zoals 
de tienden op de oude gronden, voor de pastoor van Nijmegen, die 
aan het hoofd van de parochie stond? Of waren ze voor de heren 
van Sankt Aposteln? Met die laatsten werden de leden van het 
kapittel in Keulen bedoeld, de geestelijke bestuurders van het aarts-
bisdom Keulen die de parochie Nijmegen rond het jaar 800 hadden 
gesticht. In de tekst hiernaast wordt duidelijk hoe de opbrengsten 
van de nieuwe ontginning werden verdeeld.16

Uit die tekst blijkt duidelijk dat de ‘mensen van Hees’ die nieuw ont-
gonnen grond bezaten, vooral aan de geestelijke heren in  Nijmegen 
en Keulen moesten betalen voor de nieuwe ontginningen ten westen 
van Hees. Op de kaart hiernaast uit het artikel van  Thissen, zijn 
de ontginningen in Honigholt en Lindenholt geprojecteerd op een 
gedetailleerde topografische kaart van circa 1900. Daarop ziet men 
de huidige Dennenstraat, die oorspronkelijk Paicmanstege heette, 
genoemd naar Geenken Paecman, een van landeigenaren, en 
die doorliep tot bij Weurt. Die Paicmanstege vormde de toegang 
tot de te ontginnen gebieden Honigholt en Lindenholt. Vanaf die 
Paicmanstege dienden twee nieuwe wegen, de St. Agnetenweg 
(later Dorpsstraat) en de Weurtse Monnichstege (later Jonkerstraat) 
als beginlijn van de nieuwe ontginningen die in de loop van de 
14e eeuw in het Honigholt en het Lindenholt veelal in lange smalle 
percelen plaatsvond.20 Op oude kaarten is nog te zien hoe vanaf 
zo’n ontginningsweg het land werd onderverdeeld in smalle en 
diepe percelen akkerland.21 Op die lange repen land oefenden 
eeuwenlang meest kleine boeren en hun gezinnen min of meer op 

Vertaling
Vanouds was gebruikelijk en is 
gebruikelijk dat de mensen van 
Heese die daar wonen en verblijf 
houden in Heese op het oude land 
en daar de oude akkers bebouwen, 
de tienden van dat land afdragen 
aan voornoemde pastoor [van 
Nijmegen].17 Behoudens echter de 
navolgende bijkomende voor-
waarde die vanouds geldt, namelijk 
dat voornoemde mensen van Hese 
die op nieuw land of nieuwe landen 
wonen en het oude land bebou-
wen, en omgekeerd dat dezelfde 
mensen die op het oude land 
wonen en nieuw land bebouwen, 
dat de tienden van die gronden 
volgens de gewoonte toekomen 
aan onze voornoemde heren van 
Sankt Aposteln.18

Idem is het tot nu toe de gewoonte 
geweest dat de mensen die op 
het oude land in Hese wonen en 
die oude gronden bebouwen die 
toebehoren aan inwoners van Nij-
megen, waarbij die Nijmegenaren 
de helft van het zaaizaad voor die 
landen leveren, dat de tienden van 
die landen gelijkelijk worden ver-
deeld tussen onze voornoemde he-
ren en voornoemde pastoor. Idem 
moet men weten dat het volgens 
oude gewoonte gebruikelijk is dat 
bepaalde stukken land vrijgesteld 
zijn en nooit gewoon zijn geweest 
tienden te betalen,19 waarvan som-
mige stukken gelegen zijn bij de 
molen en andere bij Rijchswert.

De oudste tekst Homines de Heese
De oorsponkelijke tekst uit 1375 kennen we alleen uit een bewaard gebleven 
afschrift uit de 15e eeuw. De tekst is in het Latijn en ligt in het stadsarchief 
Keulen. Deze is voor het eerst afgedrukt als bijlage van het genoemde artikel van 
 Thissen. Daarnaast staat de vertaling van Jan Kuijs. 
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dezelfde eenvoudige manier hun zware bedrijf uit. Overigens ging het Honigholt, later Neerbosch, 
behoren tot het Nijmeegse schependom, maar viel het Lindenholt daarbuiten. Door de ontgin-
ningen van bosgrond steeg het aantal inwoners van Hees aanzienlijk. Van circa 50 inwoners van 
enkele hoeven rond 1200 liep het aantal inwoners in de loop van de 13e eeuw op tot het dubbele. 
Rond 1430 was het aantal inwoners kennelijk zo groot geworden dat er een nieuwe kapel werd 
gebouwd, wederom gewijd aan de heilige Ewalden.22 Rond 1550 werd de kleine kapel herbouwd 
en uitgebreid tot een heuse kerk, dit keer gewijd aan de heilige Petrus.23 

Het land rond de Heese kapel, resp. kerk was betrekkelijk laag gelegen (10 meter N.A.P.). Vooral 
in de winter was het niet geheel veilig voor overstromingen van de nabijgelegen Waal. Maar de 
grond was juist dankzij de overstromingen uit vroegere tijden heel gunstig van samenstelling. 
Men sprak van ‘zavelgrond‘, een vruchtbare luchtige grondsoort die bestaat uit klei met een hoog 
percentage zand en die met primitieve werktuigen gemakkelijk te bewerken is. De gewassen die 
men erop verbouwde, waren rogge, boekweit, erwten, haver, gerst, aardappelen (sinds 1770), 
lange knollen en als veevoer rode klaver en spurrie. Vanaf 1900 kwamen daarbij: suikerbieten, 
wortels, voederbieten en maïs. De fruitteelt beperkte zich tot diep in de 19e eeuw tot wat men 
voor eigen gebruik nodig had.24 Hoe hard en primitief dit boerenleven lange tijd was blijkt onder 
andere uit de vele pachten, belastingen en verplichte diensten die de bewoners van Hees te 
betalen en te verrichten hadden. Dat de omringende natuur nog lange tijd als een bedreiging 
werd ervaren, ziet men aan de omstandigheid dat er tot ongeveer 1800 nog regelmatig op  wolven 
gejaagd moest worden.25 Hees kende naast de door de wijknaam bekende wolfskuil op de 
hoek  Graafseweg-Wolfskuilseweg nog een tweede wolfskuil, gelegen op de hoek Graafseweg-
 Dennenstraat.

Hees en het Schependom

Nijmegen en het platteland eromheen behoorden oorspronkelijk direct toe aan de koning/keizer 
van het Heilige Roomse Rijk, grofweg het gebied van het huidige Duitsland en Oostenrijk. Met 
name de bosrijke buitengebieden maakten lang deel uit van het koninklijke domein waar de vorst 
de jacht uitoefende.26 In 1230 kreeg Nijmegen (opnieuw) stadsrechten en in 1247 werden de 
Valkhofburcht, de stad en het Rijk van Nijmegen door de tot Rooms-Koning gekozen graaf Willem 
II van Holland en Zeeland verpand aan graaf Otto II van Gelre. Nijmegen en Hees werden dus in 
1247 Gelders, eerst als deel van het graafschap Gelre en vanaf 1339 van het hertogdom Gelre. 
Graaf Otto II liet aanvankelijk een burggraaf voor het bestuur van stad en omringend platteland 
zorgen. Maar geleidelijk aan verwierf de stad Nijmegen eigen bestuurlijke en juridische rechten 
over de burgers van de stad en over de niet-burgers, dat waren alle landbouwende bewoners, 
van de drie dorpen van het schependom, Hees, Neerbosch en Hatert.27 De uitbreiding van het 
 jurisdictiegebied van de Nijmeegse schepenen tot de dorpen van het Nijmeegse schependom 
was vermoedelijk voor een deel gebaseerd op de oude grenzen van de Stevensparochie.28 
Zo maakte Hees deel uit van de Stevensparochie, die voor de belastingheffing weer was verdeeld 
in elf tiendblokken of tiendpercelen. Dat waren volgens een nauwkeurige opgave uit 1375 de 
volgende: Hoichfeldt, Alderodlandt, Pulsenberg, Wertsyde (Weurtzijde), Bysensyde, Gemalen, 
Honichhoult, Lindenhoult, Hulse en Hautart, Wailsyde / Oy en Polreveld / Persingen. Hees lag in 
het tiendperceel Gemalen en werd volgens die opgave in het oosten begrensd door de Hoge Weg 
met Pulsenberg, in het noorden door de Leemgraaf (grens met de Biezen), in het westen door de 
Paicmanstege (Dennenstraat) tot aan de Monnichstege (Jonkerstraat) en in het zuiden door de 
weg naar Wijchen (Teersdijk).29 

De oudste stenen resten van Hees dateren uit 
1250 en liggen onder het koor van de Petrus-
kerk. Ze kwamen tevoorschijn bij de restau-
ratie van kerk na de Tweede Wereldoorlog. 
Architect A. van der Kloot vond toen onder 
het koor, zo’n 50 cm binnen de  keermuren, 
de fundamenten van een oudere kapel, die hij 
dateerde rond 1250, ten tijde van Rudolf van 
Heze. Zie op de plattegrond de contouren van 
de kapel uit 1250. In 1425 werd er gesproken 
over een tins – belasting – voor de bouw van 
de kerk op de plaats van die kapel. Het koor 
van de Petruskerk is gedateerd rond 1500 en 
de toren kwam rond 1550 gereed.
(RAN, Collectie A. van der Kloot, inv. nr. 6)

ingang

	Plattegrond	Petruskerk	vóór	1945

▲  Wapen familie De Hese (uit Raeven, p.12)
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Zowel onder de op de Valkhofburcht zetelende burggraven als wat later onder de schepenen, 
de bestuurders van de stad Nijmegen, komen in de 13e, 14e en 15e eeuw niet minder dan 
negentien leden voor van de familie De Hese. De eerste van een hele rij was Reymbold van 
Hese (1230). Veel is er over deze familie niet bekend, maar het geslacht was kennelijk genoemd 
naar vroege bezittingen in het pas ontgonnen Hees en voerde heel toepasselijk een haas in zijn 
wapenschild.30 Een relatie met de enige in deze tijd bekende burcht bij Hees, de Schalunenburg, 
is onwaarschijnlijk. Die burcht lag vermoedelijk tegen de Biezen aan,31 behoorde tot de orde der 
Tempeliers en was genoemd naar de stad Ascalon of Scalona die bij de kruistochten door de 
kruisvaarders diverse malen was veroverd en weer verloren was gegaan. Volgens de overleve-
ring tekende graaf Otto van Gelre in het jaar 1258 een verdrag met bisschop Hendrik van Utrecht 
op dit in Hees bij Nijmegen gelegen kasteel Schalunenburg.32 

Een van de stadsrechten die Nijmegen verwierf was het recht om de stad te mogen omwallen. 
De eerste omwalling (van aarde en hout) van de vroegste stad kwam rond 1300 tot stand.33 Daar-
door werden de verschillen tussen stad en platteland groter. Binnen de wallen en de dubbele 
gracht erachter was men veilig voor vijandelijke aanvallen; daarbuiten was men onbeschermd. 
Door de voorspoedige groei van de stad Nijmegen kwam er al in de 15e eeuw een tweede, wat 
wijdere ommuring tot stand, ditmaal van steen; de Tweede Walstraat is daar naar genoemd. In 
de 16e en 17e eeuw woedde de Tachtigjarige Oorlog en werd eerst onder de Spaanse hertog 
van Alva en na de verovering van Nijmegen onder stadhouder Maurits van de Republiek der 
 Verenigde Nederlanden een uitgebreid stelsel van vestingwerken aangelegd. Vanaf de stenen 
muren, bolwerken en poorten strekten die (onder andere door generaal Menno van Coehoorn 
aangelegde) aarden vestingwerken zich sinds het begin van de 18e eeuw over honderden 
meters als een kraag met punten rondom de stad uit. Vanwege de toenemende vuurkracht van 
de kanonnen werd vanaf de verdedigingswerken een schootsveld van een tot drie kilometer in 
acht genomen. Binnen dat schootsveld mochten alleen houten bouwsels opgericht worden die 
men bij dreigend gevaar snel weer kon afbreken.34 Alleen met zo’n vrij 
schootsveld kon de stad zich goed verweren, de naderende vijand tij-
dig ontdekken en met kanonsvuur vanaf de muren op afstand houden.

Aan de westkant van de stad was rond 1350 de Hezelpoort 
gebouwd,35 niet lang na de eerste vermelding van de "Hese Straet" in 
1334.36 Zo noemde men veel in of aan de westkant van de ommuurde 
stad Nijmegen gelegen plekken naar Hees, het kleine buurdorp 
verderop: de Hessenberg,37 het begijnhuis Heze (1433), de Hese 
Straet, de Heseweg. In de praktijk duidde men het hele gebied ten 
westen van de stad aan met ‘Hees’, ‘bij Hees’ of ‘onder Hees’. Zo ging 
de naam Hees niet alleen het dorpje van die naam aanduiden maar 
ook zowat het gehele westelijke schootsveld van circa 1500 meter 
vanaf de muren van de stad tot en met Hees. Het terrein tussen de 
stadswallen en Hees werd sinds de aanleg van de vestingwerken met 
opzet kaal en leeg gehouden. 
Die ligging aan de rand van het westelijke Nijmeegse schootsveld 
heeft het lot van Hees gedurende eeuwen bepaald. In oorlogstijd 
betekende dat gevaar en plunderingen, zoals in 1386 toen Arnt van 
Heumen in dienst van Brabant het Schependom plunderde en onder 
andere Hees in brand stak.38 Ruim een eeuw later was het weer raak. 

▼ Boerderij Kerkstraat uit 1736

▲  Heese Poort van buiten en van binnen. Ets van 
Cornelis Pronk (H.K.Arkstee, Nymegen de  
oude hoofdstad der Batavieren, 1733)
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In 1494 kwam Rooms koning Maximiliaan naar Nijmegen en verbrandde Hees en de ‘Broeder-
dijk’.39 De bewoners zochten dan waarschijnlijk een goed heenkomen binnen de Nijmeegse wal-
len, maar moesten na afloop van de veldtocht hun bezit weer helemaal opnieuw opbouwen. 

In vredestijd was het hard ploeteren op de velden. De opbrengsten van landbouw, veeteelt en 
tuinbouw brachten de Heese boeren naar de Nijmeegse markt, waar ze een vaste stek hadden. 
Maar een fors deel van die opbrengsten moesten ze, zoals we zagen, als cijns of belasting aan 
stadse heren afdragen. Sinds ongeveer 1450 ging Hees deel uitmaken van het zogeheten Sche-
pendom. Dat betekende dat de schepenen van de steeds machtiger geworden stad Nijmegen 
ook in de omliggende dorpen Hees, Neerbosch en Hatert en in kleine gedeelten van Lent en Ooij 
recht spraken en zonodig enig bestuur uitoefenden. In ruil voor bescherming in tijd van nood en 
toegang tot de Nijmeegse markt, waren de boerenbewoners van die dorpen tot de komst van 
Napoleon, rond 1800, verplicht om in de stad allerlei diensten te verlenen. Zo onderhielden ze 
de Waalkade, diepten ze de haven en de grachten uit en verrichtten ze onderhoud aan dijken en 
straten. In feite waren de bewoners van het Schependom dus onderhorig aan het bestuur van 
de stad.40 Terwijl de stad Nijmegen tussen 1500 en 1800 gemiddeld ongeveer 10.000 inwoners 
telde,41 bewoog het inwonertal van Hees zich tussen 1300 en 1800 vermoedelijk tussen de 150 en 
250 personen, maar het kwam waarschijnlijk nooit boven de 300 uit.42 Een ander verschil met de 
bevolking van Nijmegen was dat de bewoners van het  Schependom nagenoeg allemaal katholiek 
bleven, terwijl in het overwegend katholieke Nijmegen een geleidelijk proces van protestantisering 
plaatsvond, waarbij op den duur het stadsbestuur en alle belangrijke ambten door protestanten 
werden beheerst. Toch ging in 1603 de Heese kerk over in protestantse handen; deze werd 
voortaan Petruskerk genoemd. De eerste predikant was ds. R. van Erpraath uit Lunteren.43 Het 
hele Schependom telde overigens nooit meer dan 30 tot 50 lidmaten van de Hervormde Kerk.44 
De katholieke geestelijken werkten de predikanten in het Schependom met succes tegen. Sedert 
de reformatie vormde het katholieke Schependom een afzonderlijke parochie.45 De zielzorg vond 
clandestien plaats door Dominicanen vanuit een schuilkerk aan de Dennenstraat.46 
De plattelandse schependommers, gewapend met zeisen en hooivorken, werden ook enkele 
keren opgetrommeld als er in de stad Nijmegen sprake was van intern stedelijke conflicten. Dat 
gebeurde in 1566 tegen de protestante hagenpredikers,47 in 1702 tegen de oude protestantse 
regenten en in 179548 toen de zittende protestante machthebbers het herstel van de rechten van 
de katholieken dreigden te blokkeren. Met de Bataafse en Franse Revolutie werden de inwoners 
van het Schependom in 1795 voor het eerst volwaardige Nijmeegse burgers. Die gelijkheid voor 
de wet verloren ze weliswaar weer in 1815, maar met de grondwetswijziging van 1848 was het tij 
definitief gekeerd en hadden ze als burgers van het Koninkrijk der Nederlanden dezelfde rechten 
en plichten als de andere bewoners van de gemeente Nijmegen. 

Sinds het begin van de 18e eeuw begon Hees zijn oorspronkelijke boerenkarakter te verliezen. 
Vanaf circa 1700 namelijk vestigden enkele rijke en vooraanstaande Nijmegenaren voor hun 
verpozing buitenverblijven in de landelijke Heese contreien. Zo wilden deze welgestelde, overwe-
gend protestantse heren en hun gezinnen zich vooral ’s zomers aan de overbevolkte, benauwde 
en onhygiënische vestingstad Nijmegen onttrekken. Royenstein, Hermanshof, Kostverloren en 
Kelfkenshof waren de trotse namen van enkele landgoederen die als eerste tot stand kwamen 
vanwege de prettige kanten van het buitenleven. In de hele 18e en 19e eeuw hield die nieuwe 
trend aan en vanaf 1700 werden de belangrijkste landwegen rond Nijmegen voorzien van laan-
beplanting.49 Vele welgestelden vestigden zich in en rond Hees; ze kwamen niet alleen meer uit 
Nijmegen, maar ook uit andere delen van Nederland en met name ook uit Nederlands Indië. Rond 

▼  Mattheus Berckenboom, Gezicht op het buiten 
Royenstein aan de Dennenstraat, circa 1700, 
Museum Het Valkhof

▼ Villa Kelfkens Hof en Beek aan de Bredestraat

▲  Detail kom Hees uit oudste kadastrale kaart 
1832 (Eijkhout 1989)  
Huidige straatnamen zijn 
a. Bredestraat 
b. Korte Bredestraat 
c. Schependomlaan (voorheen Dorpsstraat)  
d. Kerkpad 
e. Korte Bredestraat (voorheen Dorpsstraat)
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1832 waren al vijftien van de vijftig huizen in Hees buitenverblijven; de rest behoorde 
toe aan kleine boeren, tuinders en ambachtslieden.50 In de rest van de 19e eeuw nam 
het aantal huizen en buitenhuizen snel toe. Zeker nadat Nijmegen sinds 1865 via Kleef 
op het Duitse en sinds 1879 op het Nederlandse spoorwegnet was aangesloten, werd 
Hees een heel aantrekkelijke woonplek voor renteniers, enige kunstenaars en vooral 
ook oud-Indischgasten.51 Vele oude en nieuwe huizen kregen toen Indische namen. 
Dat gebeurde ook tegenover de kruising van de Voorstadslaan met de Dorpsstraat (nu 
Schependomlaan), waar tot 1903 eeuwenlang de befaamde Dikke Boom van Hees had 
gestaan. Daar kwam in de grondig verbouwde villa van de familie Carré in 1930 Huize 
Insulinde tot stand, waar de Stichting Verblijf voor den Oud-Indischen Militair gerepatri-
eerde en gepensioneerde KNIL-militairen en hun gezinnen opving.52 Op de plattegrond 
hiernaast zijn de belangrijkste buitens aangegeven.53 
De vestiging van deze rijken en renteniers had voor het boerendorp ingrijpende gevol-
gen. Het werd namelijk aantrekkelijk om de traditionele teelten aan te vullen met de 
producten waar in de buitenhuizen veel vraag naar was: bomen, heesters, bloemen en 
luxe groenten als asperges. Met name na 1850 verrezen er enkele grote kwekerijen, 
meestal ook met kassen, die in de behoeften van de renteniers en van de bewoners 
van de inmiddels ontmantelde vesting bleken te voldoen, al dan niet via een winkel 
in de stad. Zo kweekte Hoenselaars komkommers, Gerretsen & Valeton planten en 
bloemen, Van Rossum bloemen en planten, Koldenhof rozen en bomen, Lodder kamer-
planten, Van Leijden bloemen, groenten en fruit, Kas en Van Ommen bloemen, planten 
en asperges en Evers groenten.54 Het welvaartspeil in Hees steeg beduidend en sinds 
de aanleg van de stoomtramlijn Beek-Neerbosch in 1899 bezochten op zondag steeds 
meer Nijmegenaren het dorp om zich aan de fraaie tuinen en rijke buitenhuizen te ver-
gapen. Dat leidde weer tot de vestiging van de eerste café’s en hotels en zelfs de bouw 
van een heus postkantoor (1899).
Wat voorlopig nog niet veranderde was de aanhoudende last die de inwoners van Hees van de 
rivier de Waal bleven hebben. Al eeuwenlang stroomde het relatief laag gelegen Land van Maas 
en Waal55 geregeld onder als in de winter en de lente de nog vrij stromende Waal en Maas veel 
water te verstouwen kregen. Herhaaldelijk leidde hoog water of ijsgang of storm of een combi-
natie daarvan tot dijkdoorbraken en overstromingen die grote delen van het platteland troffen. In 
elke eeuw was het aan de westkant van Nijmegen wel enkele keren flink raak. In februari 1799 
stond na een dijkdoorbraak tussen Nijmegen en Weurt het water in Hees zelfs ruim 145 centime-
ter hoog. De gedenksteen in de Petruskerk getuigt er nog steeds van.56 In 1861 hield het hoogste 
stuk van Hees het nog net droog, maar evenals hun buren in het wel overstroomde Neerbosch en 
Land van Maas en Waal vluchtten ook de bewoners van Hees uit voorzorg naar hoger gelegen 
terrein. De laatste grote overstroming viel in januari 1926 en trof het Land van Maas en Waal 
zwaar. Dankzij de kanalisatie van Waal en Maas door bochtafsnijdingen, aanleg van stuwen, 
kribben, sluizen in de vroege 20e eeuw en met de aanleg van het Maas-Waalkanaal, dat in 1927 
officieel werd geopend, kwam er een eind aan een tijdperk waarin het krijgen van natte voeten 
voor inwoners van Hees heel gewoon was.

 Na de ontmanteling van de vesting Nijmegen

In de jaren 1876-1886 werd de Nijmeegse vesting ontmanteld en vond bijna gelijktijdig de aanleg 
plaats van de spoorwegverbindingen met Kleef, Den Bosch, Venlo en via de nieuwe spoor-
brug over de Waal met Arnhem. Aldus kwam er een einde aan het eeuwenlange isolement van 

▲ Detail wandelkaart 1912 met namen villa’s

▼  Gedenksteen buitengevel Petruskerk, 1799
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 Nijmegen en kon er binnen zestig jaar een enorme groeispurt plaatsvinden. De stad dijde van 
1880 tot 1940 in oppervlakte sterk uit en zag haar inwonertal in die periode verviervoudigen: 
van 25.000 tot bijna 100.000. De vooraanstaande inwoners van Hees waren zich al vroeg in de 
20e eeuw zorgen gaan maken of het groeiende Nijmegen het kleine Hees nog wel zag staan en 
of Hees het tempo van de nieuwe tijd wel zou kunnen bijbenen. Zo werd in de zomer van 1911 
onder leiding van huisarts dr. J.J. de Blécourt de eerste Vereeniging Dorpsbelang (van Hees, 
Neerbosch en Hatert) opgericht als reactie op de afwijzing door de gemeente Nijmegen van de 
aanleg van een elektrische tramverbinding van Hees en Neerbosch met de stad.57 Dankzij de 
inspanningen van die vereniging werd de al sinds 1889 bestaande stoomtram Neerbosch-Beek in 
1922 alsnog vervangen door een elektrische tram. Met de oprichting van het Stenen Bank-monu-
ment werd dat succes op passende wijze gevierd. 
De dorpsvereniging nam ook actief deel aan de initiatieven om het Maas-Waalkanaal aan te leg-
gen, wat toch voornamelijk een groot Nijmeegs belang was. Ook die deelname kwam voort uit 
het idee dat men nu alle kansen moest benutten om Hees aansluiting te laten vinden bij de snelle 
moderne ontwikkelingen. Al achttien jaar na het eerste initiatief van 1909 werd dat kanaal in 1927 
geopend.58 De gevolgen van die ingreep in het oude agrarische landschap waren enorm. In feite 
kreeg Hees na de ontmanteling van Nijmegen aan alle kanten met steeds meer beperkingen te 
maken. Allereerst werd de kern van Hees afgesneden van zijn aloude achterland in het westen en 
van een flink stuk van Neerbosch. Verder werden er meteen ten noorden en ten westen van Hees 
een grote haven en industriegebieden gepland. Nog vóór 1940 verrezen aan de Nijmeegse kant 
van het nieuwe kanaal de NV Kunstzijde-spinnerij Nyma in 1929, de Elektrische Centrale Gel-
derland (1934-1936) en twee nieuwe arbeiderswijken op naburige plekken in het lege land die nu 
officieel het Waterkwartier en de Wolfskuil (afgebouwd eind jaren 40) gingen heten. De gevolgen 
voor landbouw en tuinbouw waren, zoals Oosten en Dongelmans hebben beschreven,59 op de 
langere termijn desastreus. Allereerst moesten steeds meer boeren en tuinders plaatsmaken voor 
infrastructuur (kanaal, havens, wegen), industrie en woningbouw. Verder daalde door de aanleg 
van het kanaal de grondwaterspiegel met een meter. Daardoor vond een geleidelijke verdroging 
van de cultuurgrond plaats die alleen met intensief bijsproeien kon worden afgeremd.60 

Heel bepalend voor het dagelijks leven in Hees waren ook de vele nieuwe activiteiten waartoe de 
wettelijke gelijkstelling van alle burgers en dan met name van de katholieken en gereformeerden 
aanleiding had gegeven. In 1863 verhuisde de weesinrichting van evangelist en bijbelverkoper 
Johannes van ‘t Lindenhout vanuit het centrum van Nijmegen met ongeveer tachtig weeskinderen 
naar Neerbosch. Daar ontstond in de decennia daarna een uitgebreid complex van gebouwen 
die rond 1893 maar liefst 1100 wezen huisvestten. De Heese middenstand had er daardoor een 
grote klant bijgekregen. Aan katholieke kant was al vroeg in de 19e eeuw in plaats van de oude 
schuilkerk een parochiekerk gebouwd die in 1879-1880 werd vervangen door de huidige Anto-
nius Abtkerk,61 ontworpen door architect Pierre Cuypers. Dertig jaar eerder hadden de Zusters 
Dominicanessen van de Heilige Familie in een riante villa aan de Dennenstraat 97 een klooster, 
een school (1851) en een kapel (ca. 1860) gesticht. Verder vestigden zich net als in de rest van 
Nijmegen tussen 1900 en 1940 nogal wat katholieke instellingen als kloosters, jeugdopvang-, 
missie- en studiehuizen, zeker na de stichting van de Katholieke Universiteit in 1923. Een van 
de vroegste was het rond 1912 door de zusters van Barmhartigheid gestichte bejaardenpension 
Sancta Maria, dat zich aan de Bredestraat vestigde in de omgebouwde Villa  Madeleine en de 
afgebroken Villa Astoria. Het grootste nieuwe gebouw was ongetwijfeld het monumentale Sint 
Jozefklooster van de Orde van het Heilig Hart van Jezus (SCJ). Dat stond vanaf 1930 aan de 
Kerkstraat naast villa Andelshof, die in bevrijdingdagen van 1944 afbrandde. Een ander groot 

▲  Komst tram en Stenen Bank in 1922, met  fanfare 
en plakkaat Van Vucht Tijssen

▼  St. Antonius Abtkerk gezien vanaf achtergelegen 
kerkhof, 2011 
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complex van klooster- en schoolgebouwen werd gevormd door het vanaf 1927 gebouwde St. 
Dominicuscollege, gelegen op het grondgebed van het vroegere buiten de Witte Poort. Zo kende 
Hees vanaf 1900 een rijk en gevarieerd katholiek verenigingsleven waarvan het parochiële 
bondsgebouw aan de Dennenstraat 106-108 uit 1906 het levendige centrum vormde. Het werd 
gebruikt voor allerlei activiteiten: de jeugd bracht er – onder toezicht van de paters – zijn tijd door, 
toneelverenigingen traden er op en de voetbalclub Blauw-Wit vergaderde er. In het achterste deel 
van het pand zat de Boerenbond. 
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren de meest ingrijpende gevolgen van de 
beginnende verstedelijking van Hees nog niet zichtbaar of voelbaar; integendeel het leek beter 
te gaan dan ooit. Er waren immers nog flink wat kleine boerenbedrijven die een mengeling van 
groenten, koren en fruit teelden voor de groeiende stad en daarnaast wat vee hielden. Er was nog 
veel onbebouwde ruimte rondom het dorpje Hees, waardoor de illusie van een ongerept plat-
teland in stand kon blijven. Verder kende men in het dorp een intensief  verenigingsleven en hielp 
men elkaar als er problemen waren. En de plannen die architect Siebers eind jaren dertig voor de 
gemeente Nijmegen maakte om de ruimte rondom Hees definitief met woningbouw in te vullen, 
bestonden wel, maar voorlopig waren dat alleen nog maar plannen.

Tweede Wereldoorlog en daarna

De aard en positie van Hees zouden pas heel duidelijk veranderen na de Tweede Wereldoorlog, 
die het dorp veel schade en verdriet bracht. De grootste klap viel op 22 juli 1942, toen na een 
luchtgevecht een geallieerde bom enkele woonhuizen in het  centrum van Hees trof.62 In totaal 
zestien huizen werden daardoor zwaar beschadigd en drie  mannelijke inwoners lieten het leven. 
Een jaar later stortte er op 26 mei – ook na een luchtgevecht – een Engelse bommenwerper neer 
op de plek pal ten noorden van de oprit van de huidige Neerbossche brug. Zes van de beman-
ningsleden kwamen daarbij om en een boerderij ging in vlammen op.63 Het grote bombardement 
op Nijmegen van 22 februari 1944 veroorzaakte ook in Hees veel ellende en consternatie. Nogal 
wat Heesenaren hadden werk of gingen naar school in het stadscentrum en ongeveer tien van 
hen kwamen die dag om. Er kwam een noodziekenhuis in villa Rivo Torto waar tientallen ge-
wonde slachtoffers een eerste verzorging kregen. Pal na de bevrijding stortte op 20 september 
1944 nog een bommenwerper neer op Dorpsstraat 148-150 te Hees, waarbij drie inwoonsters 
omkwamen.64 Ook Hees beleefde na bezetting en bevrijding van september 1944 tot maart 1945 

▼  Verwoesting na bominslag in het centrum van 
Hees op 22 juli 1942

▲  St. Dominicuscollege, binnentuin 1930 en 
recreatiezaal 1936

▲  Tuin Dorpsstraat 17, begin jaren ‘50
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nog een zware frontperiode. In en rond Hees kwamen als gevolg van bommen, beschietingen en 
ongelukken met munitie nog zeker tien personen om.65 
In de jaren van herstel en wederopbouw tot 1960 begon voor het eerst echt duidelijk te wor-
den dat de dorpse jaren van Hees waren geteld. De kanaalhaven en de industrieterreinen in 
het noorden en westen werden eind jaren veertig, begin jaren vijftig afgebouwd, opgeleverd en 
geleidelijk in gebruik genomen. De gemeente borduurde voort op de woningbouwplannen van 
voor de oorlog, liet rapporten over land- en tuinbouw opstellen en begon de agrarische bewoners 
systematisch uit te kopen dan wel hun bedrijf te laten verhuizen.66 De nieuwbouw rondom Hees 
rukte intussen van alle kanten op; de traditionele grindwegen werden steeds meer vervangen 
door echte straten en asfaltwegen. Eind jaren veertig werd de woningbouw in de nog op enige 
afstand gelegen Rozenbuurt, Wolfskuil en Waterkwartier voltooid. Vanaf medio jaren vijftig raakte 
Hees steeds meer omsingeld. Dat gebeurde eerst met de bouw van aangrenzende nieuwe wijken: 
de Bouwmeester- en Afrikabuurt en Jerusalem (rond 1950), vervolgens met het doortrekken van 
de Wolfkuilseweg, eerst naar de Bredestraat en vervolgens naar de latere Energieweg (1953-
1954), met de aanleg van de eerste straten tussen Dorpsstraat en Bredestraat (1959: Vruchten-
buurt: Pomonastraat en zijstraten) en ten slotte met de bebouwing van de zuidflank van Hees, te 
weten het akkerland tussen Molenweg en Kerkpad (Planetenbuurt, aangelegd 1965-1970). Een 
forse groenstrook van 360 bij 110 meter, later nog wat uitgebreid tot het huidige Dorpspark Hees, 
moest daarbij de grens tussen het landelijke Hees en het met flats en laagbouw gevulde Heseveld 
accentueren. Een centraal gelegen winkel- en parochiecomplex aan Molenweg en Daniëlsweg 
was gedacht als het hart van de nieuwe woonwijk Heseveld. Ook in breder verband leidde de 
zich ontplooiende naoorlogse welvaartsstaat tot ontwikkelingen die de aard en positie van Hees 
beïnvloedden. Door de schaalvergroting in de landbouw kregen de resterende kleine boeren het 
alsmaar moeilijker en met hen ook de ambachtelijke familiebedrijfjes en de middenstand. Waar 
Hees in de eerste helft van de 20e eeuw nog een bloeiende en zeer diverse middenstand kende 
met eigen bakkers, slagers en andere winkels, liep na 1960 de lokale bedrijvigheid en daarmee 

▼  Heseveld, boerderij wijkt voor woningbouw, 1960

▲  Sloop witte brug over het kanaal in 1983
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ook het goed ontwikkelde lokale verenigingsleven sterk terug. De talrijke nieuwe bewoners gingen 
de oorspronkelijke Heesenaren in aantal overtreffen en de oude Heesenaren gingen steeds meer 
in dat grotere geheel op; in 2009 telde Hees inmiddels zo’n 2740 inwoners. Zo veranderde Hees 
langzaam maar zeker van een dorp in een groene woonwijk van Nijmegen. Ook de ontkerkelij-
king speelde daarbij een grote rol. Even snel als de hausse van kloosters en missiehuizen in de 
eerste twee decennia van de 20e eeuw was gekomen, verloren al die religieuze gebouwen in de 
twee laatste decennia van dezelfde eeuw hun oorspronkelijke functie weer en moest er worden 
uitgekeken naar een nieuwe  bestemming. 
In 1980 werd in plaats van de smalle oude kanaalbrug een stukje noordelijker een nieuwe vier-
baansbrug over het Maas-Waalkanaal gebouwd, de Neerbosschebrug, die enkele jaren later de 
grote westelijke toegang voor het autoverkeer tot de stad via de A73 ging vormen. Verder voerde 
de gemeente Nijmegen voordat ze eind jaren negentig besloot tot uitbreiding in de Waalsprong 
ten noorden van de Waal, een woningbouwbeleid dat gericht was op ‘inbreiding’ van de be-
staande bebouwing. Daarbij werden veel grote en kleine, onbebouwde plekken in de stad voor 
nieuwbouw bestemd. Aldus werden in en rond Hees onder andere de Lievekamphof (1986), de 
Breehofstraat (1989) en het terrein van het voormalige Dominicusklooster (1994) met woningen 
volgebouwd. Plannen voor sloop van bestaande historische gebouwen en verdere inbreiding 
vormden in 1991 de aanleiding om te komen tot heroprichting van de Vereniging Dorpsbelang, 
ditmaal beperkt tot Hees. Binnen enkele jaren sloten zich 500 gezinnen aan. Heel anders dan in 
1911 kwam de vereniging nu juist in het geweer tegen de alsmaar voortschrijdende aantasting 
van het dorpse en groene karakter van Hees en de daaraan verbonden verslechtering van het 
leefmilieu. Mede dankzij de talrijke activiteiten van de vereniging kwam de gemeente Nijmegen 
vanaf 2005 met plannen voor de ontwikkeling van Park West, een zoveel mogelijk aaneen te 
sluiten zone van resterende groengebieden aan de westkant van de stad. Dat Park West moet 
tevens dienen als groene buffer tegen de verkeersoverlast die de geplande tweede stadsbrug 
(2011-2013) over de Waal, aansluitend op de Energieweg met zich mee zou brengen. Zo dreigt 
de honderdste verjaardag van de eerste Vereeniging Dorpsbelang ‘bekroond’ te worden met 
het voltooien van een tweede stadsbrug. De aanleg van die nieuwe brug en al de bijbehorende 
infrastructuur zal het inmiddels in een groene woonwijk veranderde dorp Hees nog verder in het 
nauw brengen. 

Terugkijkend is de betekenis van Hees en het omliggende platteland in het schependom de 
eeuwen door voor de stad Nijmegen groot geweest. Het overwegend katholieke platteland diende 
vanouds als reservoir van arbeidskrachten en leverancier van landbouw- en  veeteeltproducten. 
Maar het leverde ook diverse bestuurders en steeds nieuwe bewoners voor de ongezonde 
vestingstad. Anderzijds waren het met stokken gewapende boeren onder andere uit Hees die in 
1702 en 1795 het zittende stadsbestuur hielpen verjagen. En ten slotte diende het omringende 
platteland onder andere voor het aanleggen van vestingwerken, als schootsveld, als uitvalsbasis 
voor belegeringen van de stad, als plek voor schuilkerken, als vestigingsgebied voor de buitenver-
blijven van welgestelden (vanaf ongeveer 1700), als ‘tuin’ van de stad en na ontmanteling en uit-
leg dus ook als bouwterrein en woongebied voor het sterk uitdijende Nieuwe Nijmegen, met nog 
weer grotere ambities in het begin van de 21ste eeuw.67 Dit eeuwenlange sociaal-economische 
en menselijke ‘vruchtgebruik‘, zo mag men gerust stellen, schept voor de stad verplichtingen als 
het gaat om de toekomst van Hees. Natuurlijk moet dat grote nieuwe Nijmegen in de 21e eeuw 
bereikbaar blijven over de weg en over het water. Maar alleen al om historische redenen zou dat 
niet nog verder ten koste mogen gaan van het eigen karakter en van de leefbaarheid van zijn 
onafscheidelijke satelliet Hees.

▼  Speeltuin Pomonastraat

▲ Park West groeit vanaf 2000
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Doorkijkje vanaf het Kerkpad

Wolfskuilseweg
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 Schependomlaan 23 en 25



22

▲ Putdeksel in ‘t Gengske
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H E E S
Grote	overstromingen	teisterden	eeuwenlang	het	Land	van	Maas	

en	Waal	en	het	Rijk	van	Nijmegen.	Bijna	elke	winter	liepen	niet	al-

leen	de	Waalkade	en	de		Benedenstad	onder	water,	maar	ook	grote	

delen	van		Gelderland.	Het	betrof	de	stroomgebieden	van	Waal,	

IJssel	en	Maas.	In	sommige	wintermaanden	stond	bijna	de	helft	

van	Nederland	onder	water.	Tussen	1750	en	1820	was	het	alleen	

al	zo’n	16	keer	raak	in	het	Maas-	en	Waalgebied,	waarbij	ook	het	

laag	gelegen	Hees	hachelijke	momenten	meemaakte.	Deze	Heese	

ervaringen	worden	hier	geschetst,	naast	de	maatregelen	die	men	

vanaf	de	19e	eeuw	trof	om	de	wilde	rivieren	te	temmen.1

Hoofdstuk 2

door Jan Brauer

Watersnood 
in en om nijmegen

▲  Reinier Vinkeles en C.Brouwer naar C.van 
Hardenbergh, IJsgang en verwoestingen voor 
Nijmegen, 1799 (Museum Het Valkhof)
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1799  De Waaldijk bezwijkt en Hees krijgt 
natte voeten

De grote rivieren hebben Nederland door de eeuwen heen veel voorspoed bezorgd, 
maar ze hebben de bewoners achter de dijken ook behoorlijk vaak in het nauw 
gebracht. Want elke winter werd het als de vorst inviel spannend achter de dijk. De 
niet-gekanaliseerde, brede en ondiepe rivieren vroren snel dicht. Het ging vaak fout 
als het water dan door plaatselijke of tijdelijke dooi weer los kwam. Dat gevaar werd 
versterkt als door regenval in Duitsland en Zwitserland het waterpeil in korte tijd enorm 
steeg en de watermassa stroomafwaarts door de nog gedeeltelijk bevroren rivieren 
niet kon worden afgevoerd. Het gevolg was dat het ijs ging kruien op plekken waar 
door opstoppingen grote ijsdammen waren gevormd, vooral in nauwe rivierbochten. 
Het ijs stapelde zich huizenhoog op en dit verschijnsel ging gepaard met onheilspel-
lend luid kraken en knallen. Dan kon het fraaie winterse tafereel snel heel verraderlijk 
worden. Het water was immers niet meer af te voeren, werd hoog opgestuwd tegen 
de dijken en ging er overheen. Tegen zoveel geweld en druk van water en ijs konden 
de dijken vaak niet op. Er werden grote gaten geslagen. Eenmaal doorgebroken ging 
de kolkende watermassa met ijsschotsen vernietigend te werk en verwoestte huis en 
haard achter de dijk, zo ook in 1799.

Voor Hees is de overstroming van 1799 dramatisch geweest. Bijna vier weken lang 
stond het water op het land, wel tot anderhalve meter hoog. Hees was volledig ge-
isoleerd van de stad. Er zijn twee lokale getuigenissen uit die periode bekend. Een 
fysieke, namelijk de steen in de muur van de Petruskerk ingemetseld op zo’n ander-
halve meter van de grond, met de tekst: 

 1798 & 1
 STONT HET
 WAATER AAN
 DEZE STEEN

De steen zat oorspronkelijk in de muur van het schip van de kerk, maar werd bij de 
restauratie en uitbreiding in 1950 op gelijke hoogte herplaatst in de muur van het koor. 



26

 De andere getuigenis komt van de pastoor van de kerk aan de Dennenstraat. 
Deze noteerde in 1799 in het doopboek van zijn parochie in het Latijn: 

"Dit jaar was er zo’n grote stijging van het water dat op Zondag  Quinquagesima, 
dat is 3 februari, ongeveer 12 uur in de nacht de dijk bij Weurt doorbrak. Twee 
uur later zaten wij geheel in het water. De  dijkdoorbraak in Weurt werd nog 
gevolgd door drie doorbraken in Hees, richting Stad. Daardoor werd onze 
Parochie en zeer veel andere parochies in de omgeving zodanig overstroomd 
dat het water in ons huis en in andere huizen steeg tot zeven en meer voet.2 
Wij moesten naar onze hoger gelegen kamers vluchten en daar vier hele weken 
blijven, niet zonder levensgevaar. In onze Parochie werden verscheidene huizen 
vernield. Veel stuks vee verdronken. Een groot deel van de akkers in de Biezen 
is bedekt met zand tot een hoogte van twee, drie en meer voet, tot zeer grote 
schade voor de bewoners. In de Parochies in de omgeving echter was er niet 
alleen de genoemde schade, maar er verdronken ook nog veel mensen. God 
geve dat dit niet weer gebeurt." 3

Ruim twee weken later, rond 20 februari 1799, werd het opnieuw kritiek bij Hees 
als gevolg van een ijsdam die zich bij Beuningen had gevormd. De dijkstoel – het 
dijkbestuur – van Nijmegen kwam in spoedberaad bijeen en besprak de toestand 
bij Weurt en Hees, waarbij ruimtelijk gezien het gebied vanaf de Hezelpoort als 
‘onder Hees’ werd beschouwd. Het water liep al over de dijk en Hees was volledig 
geïsoleerd van de stad. Toen op 21 februari een storm opstak was de zaak verlo-
ren: het water met brokken ijs werd tegen de ijsdam opgestuwd tot een hoogte van 
bijna acht meter; men signaleerde grote schotsen met daarop complete bomen en 
daken van huizen. Een dag later bezweek de Heese dijk bij herberg Batavia (onge-
veer ter hoogte van het verdwenen fort Krayenhoff, bij de nieuwe stadsbrug de 
Oversteek) op twee plaatsen; er ontstond een gat van 27 en een van 340 meter. 
De eerste dijkdoorbraak onder Hees sinds mensenheugenis.

▼ Grote historische atlas, deel 3, Oost-Nederland 1830-1855, Groningen 1990
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Op de vlucht
In eerste instantie vluchtten mensen naar hoger gelegen gebieden of klommen op zol-
ders en daken. In de vrieskou moesten zij wachten op hulp en dat verliep moeizaam in 
deze ijs- en waterzee. Een ooggetuigenverslag: "We hebben Lieden gesproken, die elf 
dagen met talrijke Huisgezinnen op hunne waggelende zolders de strengste vorst en 
bitterste koude zonder vuur of licht hebben doorstaan, die niets te eeten hadden dan 
steenhard bevrooren brood, het welk met bijlen gehakt of doorzaagt en in den mond 
ontdooid moest worden, om eenig voedzel te genieten." Ondanks de ellende, vielen er 
rond Nijmegen weinig slachtoffers, maar verder weg bij Heusden verdronken twintig 
mensen toen een hoger gelegen dijk, waarop men was gevlucht, plotseling bezweek. 
Ook veel vee verdronk, vaak na urenlang klagend geloei. Er zijn tal van verhalen over 
nachtelijke reddingsacties door schippers die hun aken over de dijk hadden gesleept 
om in de ‘binnenzee’ mensen te hulp te schieten. En er waren grote drama’s, zoals 
het Beuningse gezin dat met acht personen op een dak zat, dat stroomafwaarts dreef 
en pas acht kilometer verder bij Puiflijk tot stilstand kwam en kon worden gered. De 
 dijkstoel van het Rijk van Nijmegen organiseerde de noodhulp en nam schippers in 
dienst, die mensen moesten redden en die hulpgoederen gingen verspreiden, zoals 
brood, dekens en brandhout. Nijmegen zat al spoedig vol met evacués. Er kwam geld 
vanuit de provincie en ook Den Haag stelde 10.000 gulden beschikbaar voor nood-
hulp. In maart viel het gebied geleidelijk weer droog en kon worden gestart met het op-
ruimen van de rotzooi. Vooral het weghalen van kadavers van verdronken vee moest 
snel gebeuren, vanwege het gevaar voor ziekten en besmetting van het drinkwater. 
Losgeslagen goederen werden verzameld en teruggegeven aan de eigenaars. Wie 
daarvan misbruik maakte, kon rekenen op zware lijfstraffen.
 
Weer droog: dijkherstel
De dijk moest natuurlijk voor de volgende winter worden hersteld. Op 4 maart kwam 
de dijkstoel de situatie bij Weurt bekijken. Voor 800 gulden werd een noodreparatie uit-
gevoerd. Snel daarna begon het gesteggel over het herstel van de oude dijken en over 
de vraag wie er moest betalen. Het stadsbestuur weigerde aanvankelijk mee te beta-
len aan de dijk bij Hees, dát geld moest Hees zelf maar ophoesten. Het ging om forse 
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bedragen: het herstel van het gat bij Weurt werd voor ruim 27.000 gulden 
aanbesteed. Ook over de wijze van herstel liepen de meningen uiteen. 
Bijvoorbeeld of geslagen wielen, dat zijn diepe gaten achter de dijk waar 
het zand was weggespoeld en waarin water bleef staan, binnen of buiten 
de dijk moesten vallen. Dat had effect op de lengte van de dijk, maar was 
voor de grondeigenaren natuurlijk van wezenlijk belang. Vandaag de dag 
is het gevolg nog te zien als men over de Waaldijk richting Beuningen 
rijdt: sommige plassen die zijn ontstaan door oude overstromingen, liggen 
binnen, andere buiten de dijk. Een ander probleem was waar het zand 
voor het herstel van de dijken vandaan moest komen. Dat werd door 
het dijkbestuur aangewezen en dat had de eigenaar vervolgens maar te 
accepteren. Ook klaagden landeigenaren dat hun grond minder waard 
was geworden. Uiteindelijk mocht aannemer Van den Waarden voor 480 
gulden het kleine gat bij Hees dichten en de aannemers Melssen en De 
Fockert herstelden voor 16.000 gulden het grote gat. Inmiddels was on-
der druk van het Rijk ook Nijmegen gedwongen om mee te betalen. 
Op 5 oktober 1799 inspecteerde de dijkstoel het werk en keurde het 
goed. Achter de dijk konden de bewoners zich weer opmaken voor een 
nieuwe winter. 

Weer raak in 1861 ‘Met have en goed vlugten’ 
In 1861 was het weer mis, dit keer in het Land van Maas en Waal, de 
Ooij en de Duffelt. Maar het water kwam niet zo ver als in 1799. Al-
leen  Neerbosch kreeg natte voeten en Hees hield het droog, aldus een 
verslag van de zusters Dominicanessen aan de Dennenstraat. Zij zagen 
met schrik vanuit het zolderraam van het nog bestaande moederhuis de 
mensen vluchten. Hun kroniek vermeldt:

  "In de loop dezes jaars deelden onze Zusters in den  algemeenen 
schrik, welke de vreeselijke watersnood, veroorzaakt door 
 dijkbreuken, in onze omstreken verspreide. Van het bovenste  gedeelte 
des kloosters zag men de bewoners met have en goed  vlugten. Niet 
wetende tot welke hoogte het water zich zou verheffen, werden de 
levensbehoeften en al hetgene wat zich in de kelders  bevond en 
vervoerbaar was, door de Zusters naar de hoogere gedeelten van 
het klooster gebragt. Gelukkig echter mogt het bij deze inspanning 
en schrik blijven en werden wij van eene verdere voortgang van het 
water door de Goddelijke Voorzienigheid gespaard." 4

Met de schrik vrijgekomen dus! Minder gelukkig waren de bewoners van 
Neerbosch, Hatert, Beuningen en Ewijk. Hees was deze keer de dans 
ontsprongen al waren wel grote stukken land ondergelopen. Vanuit de 
stad werd veel hulp geboden. Dat gebeurde onder meer door het sturen 
van schuiten om mensen en vee te redden in Hatert en Neerbosch, zoals 
de notulen van de gemeenteraad van 1861 vermeldden. De Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant prees op 2 februari het heldhaf-

▼ Kerkstraat, strook van de oude tramrails
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tige optreden van de Heese schipper J. Theunissen die door het water 
overvallen mensen en vee had gered in Neerbosch. Nijmegen bood zeer 
actief hulp; allereerst door het opnemen van ruim vierhonderd evacués 
die met karren uit de omringende dorpen werden gehaald, maar ook door 
het leveren van hulpgoederen en materiaal voor het herstel van bescha-
digde huizen.5 In april was iedereen weer thuis. Maar ook in de periode 
daarna heeft menig arbeider en boer uit Hees nog bijgedragen aan het 
herstelwerk van de dijken langs de Waal. 

Pas op: het water komt!

De angst voor het water in de wintermaanden heeft zo eeuwenlang 
het leven van bewoners langs de grote rivieren bepaald.  Alertheid was 
geboden zodra de vorst inviel en het water begon te stijgen. Achter de 
dijken werden allerlei voorbereidingen getroffen, vee en goederen in 
veiligheid gebracht, dijken versterkt en bewaakt. Maar hoe wist men in 
dat agrarische tijdperk elkaar te informeren als het mis dreigde te gaan? 
Heel simpel: met kanonschoten en kerkklokken! Zie artikel 1 van het 
Ordre of Reglement uit 1750 (zie p.30).6 Dat werd overal aangeplakt. De 
dijkgraven gaven aan wat er bij crisis moest gebeuren. Kanonschoten 
gaven dus het sein voor verhoogde dijkbewaking. Ook moest iedere boer 
een kar met mest gereed houden om zwakke punten in de dijken snel te 
kunnen versterken. En de schouten moesten dat controleren. Je moest 
wel goed kunnen tellen, want negen schoten betekende dat het mis was 
in het Rijk van Nijmegen, Schependom en het Land van Maas en Waal, 
terwijl bij zevenmaal de Betuwe en Tielerwaard getroffen waren. 

De rector van de Latijnsche School, E.J.B Schonck, heeft menige 
 watersnoodramp in de 18e eeuw in rijm verslagen. Enkele strofen uit 
1784, waarin ook de Nijmeegse kannonen figureren:

Om ‘miscommunicatie’ te voorkomen, stuurde het stadsbestuur jaarlijks 
wel een instructie aan alle  pastoors, dominees en wijkmeesters in de 
dorpen Hatert, Neerbosch en Hees in de situatie van een dreigende 
watercrisis. Zo gelastten B & W nog in 1862 "dat tot nader aankondiging 
het gelui van klokken bij den aanvang der godsdienstoefening van de 
verschillende gezindten of andere gelegenheden zal ophouden en niet zal 
zijn toegelaten." 7

Rijkswaterstaat temt de rivieren
In de gemeenschappelijke strijd tegen het water leerde Nederland gelei-
delijk aan de waarschuwingssystemen en hulpverlening te organiseren, 
maar ook om de wilde rivieren te bedwingen. Deze strijd tegen het water 
heeft de Nederlanders dichter bij elkaar gebracht. Dat gebeurde door 
hulpverlening: inzamelingen – loterijen al in 17e eeuw –, opvang van 
 evacués en het zenden van hulpgoederen. Het Nijmeegs stadsarchief 
bezit dikke dossiers over de coördinatie van de hulp vanuit Nijmegen aan 
getroffen omringende dorpen, zoals bij grote overstromingen in 1861 en 
1926. De rampen bevorderden niet alleen de steun en solidariteit, maar 
brachten ook de waterstaatkundige kennis en technieken op een hoger 
peil. Men paste overlaten, weteringen, sloten, sluizen en dergelijke toe 
en sinds de 19e eeuw verzwaarde men dijken en kanaliseerde men de 
rivieren. Het temmen van het water was altijd een lokale strijd van de 
oude dorpspolders geweest. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam 
er een provinciale en landelijke aanpak door Rijkswaterstaat. Daarom 
is het tegenwoordig heel wat veiliger achter de dijk. Als nu ’s winters de 
Waalkade onderloopt, is dat een leuke toeristische attractie. In vroeger 
tijden keek men daar heel anders tegenaan: toen zat de schrik voor het 
water er goed in.

 "Wiens teergevoelig hart moet niet van hartzeer bloeden? 
Als hij de Dorpelingen telt 
Aan koude en honger blootgesteld 
Van bijstand gansch beroofd door s‘waters brullend woeden 
(… ) 
Daar barsten met geweld alom de dijken door. 
Men roept uit negen ijs’ren monden [de	kannonnen!	red]
Om ’t naakend onheil aan te konden 
Deez’ boodenstem klinkt als donderslag in ’t oor
 
‘Ziet om!..’t is nood! – ziet om! ...na redding .. poog te vluchten’ 
Dan werwaards zult gij, ô schaam’le liên! 
Ter uwer redding heenen vliên? 
Daar ’t hollend water U een wisßen dood doedt duchten" 

▼ Kerkstraat, water in Hees, ansichtkaart rond 1950
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Dijken en wielen
Alleen al in Gelderland telde men begin 1799 in ruim drie weken van barre weersomstandigheden 22 dijkdoorbraken die grote delen 
van het Land van Maas en Waal onder water zetten. Het was een strenge winter, zodat de Duitse en Nederlandse wateren al vanaf 
december dichtvroren. Eind januari dooide het lichtjes en raakte het ijs op drift. Toen dat ijs zich na nieuwe vorst weer vastzette, 
ontstonden er opstoppingen, zoals bij Slijk-Ewijk waar een grote ijsdam opkruide. Er was verhoogde dijkbewaking. Dijkpresidenten 
moesten dagelijks rapporteren over de toestand. Her en der werden zwakke plekken versterkt door vlechtwerk en mest. Op 31 janu-
ari stond bij de ijsdam het water ruim 2 meter hoger dan de gemiddelde hoge waterstand in deze periode. En het water liep al over 
de dijken. Op 3 februari brak de dijk bij Weurt door. Er werd een gat geslagen van zeker 150 meter breed, dat toenam tot 340 meter. 
Omdat de rivier dicht bleef zitten, stroomde al het aanstromende water en ijs met grote snelheid het Land van Maas en Waal in. In de 
ondergelopen dorpen werden hoogtes van 1.50 meter tot wel 2.25 meter gemeten. Deze kaart uit begin 19e eeuw geeft met jaartal-
len aan welke kolken, oftewel wielen, achterbleven nadat het water was gezakt (kaart Regionaal Archief Nijmegen).
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H E E S
Wat	deden	de	Heesenaren	vroeger	zoal	voor	de	kost?	Tot	ver	in	de	19e	eeuw	werkte	het	overgrote	deel	van	de	

bewoners	in	de	landbouw.	Voor	hen	was	de	stad	vooral	belangrijk	als	afzetmarkt.	Daarnaast	zien	we	de	traditionele	

	ambachten	in	het	dorp:	smid,	bakker,	slager,	schoenmaker	en	metselaar.	Ook	waren	er	drankgelegenheden,	

waaronder	enkele		grotere	pensions	voor	de	eerste	toeristen	en	dagjesmensen	die	eind	19e	eeuw	buiten	de	stad	

wilden	verpozen.	Het	dorp		ontwikkelde	zich	redelijk	autonoom	totdat	–	na	de	opheffing	van	de	vestingstatus	–	vanaf	

1874	de	Nijmeegse	stadsmuren	werden		geslecht	en	de	stad	expandeerde	naar	de	directe	omgeving.	Het	afwerpen	

van	deze	knellende	band	gaf	een		sterke	stimulans	aan	de	Nijmeegse	economie,	ook	in	het	Schependom.	Er	kwam	

veel	bouwgrond	beschikbaar	tegen	redelijke	prijzen.	Ook	ondernemers	kregen	meer	ruimte	en	werden	gestimuleerd	

door	de	technologische	vooruitgang	en	de	betere	bereikbaarheid	van	de	stad,	onder	meer	door	de	opkomst	van	

stoomschepen,	het	treinverkeer	en	ook	door	betere	wegen.	Een	belangrijke	factor	voor	de	Nijmeegse	economische	

groei	was	de	aanwezigheid	van	veel	goedkope	arbeidskrachten.

Wonen en werken:
Heese bedrijven

door Jan Brauer 

Hoofdstuk 3
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De stad "groeide in alle opzichten" rond 1900 en dat bracht ook de Heese 
economie in een stroomversnelling.1 In het Schependom lag immers de 
ruimte voor de stad. Er was genoeg grond beschikbaar voor woningen en 
bedrijven. Langzaam rukte vanaf eind 19e eeuw de bebouwing op. Eerst 
langs de eeuwenoude verkeersaders vanaf de Hezelpoort: Voorstadslaan 
en (Oude) Heeschelaan,2 later in de Heese dorpskern tussen de boerde-
rijen. Vanaf juni 1889 maakte de stoomtram van Hees een aantrekkelijke 
woonplek voor gefortuneerde Nijmeegse burgers. En die kwamen ook: 
een groot aandeel daarin hadden rentenierende planters uit Nederlands-
Indië en oud-militairen van het Indisch Leger (KNIL). De namen van hun 
villa’s met grote siertuinen herinnerden aan de Indische wortels: Klambir 
Lima, Kemedjing, Salatiga, Tandjong Tirto, Banjoewangi. De traditionele 
landbouw profiteerde van de Nijmeegse bevolkingsgroei en de stijging 
van het welvaartspeil. Het gevolg was schaalvergroting en professiona-
lisering van de traditionele tuinbouw. Zo ontstonden er gespecialiseerde 
kwekerijen voor sierplanten in kasculturen. De vestiging van een instelling 
voor landbouwonderwijs in Hees stimuleerde deze ontwikkeling. Deze 
‘groene’ ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6.

Aanvankelijk werd Hees nog ongestuurd meegenomen in deze econo-
mische dynamiek vanuit de stad, vanaf het begin van de 20ste eeuw 
gebeurde dat geleidelijk aan planmatiger. De aanleg van het Maas-
Waalkanaal met het bijbehorende industriële havengebied Westkanaal-
dijk vormde een eerste structurele ingreep door het stadsbestuur. De 
komst van het kanaal had ook een grote impact op de landbouw, omdat 
als gevolg van de aanleg het grondwaterpeil in Hees drastisch daalde. 
Ook maakten stedenbouwkundigen in de jaren ’30 van de vorige eeuw de 
eerste plannen voor grote nieuwe woonwijken voor de groeiende stad. De 
gedachte in die tijd was dat er op termijn vele duizenden mensen zouden 
wonen op grond waar tot dan toe de Heese boer had geploegd. Dat 
leidde in Nijmegen-West uiteindelijk tot de grote naoorlogse uitbreidingen 

Heseveld en Neerbosch-Oost.
De Heese sociaal-economische structuur werd vanaf midden 19e eeuw 
ook sterk beïnvloed door de katholieke emancipatie en de vestiging van 
de katholieke universiteit in Nijmegen. Vele kloosterordes vonden in Hees 
een plek voor hun instituten, scholen en studiehuizen. Een groot aantal 
Heesenaren werkte daar en lokale ondernemers leverden producten en 
diensten aan deze instellingen. 

Einde dorpseconomie
Vanaf 1950 verschenen aan de rand van Hees grotere industrieën rond 
de kanaalhavens. Parallel daaraan begon het vertrek van de traditionele 
ambachten en de winkels uit de dorpskern. De dorpseconomie ging 
geleidelijk op in de stedelijke economie. De winkels sloten hun deuren 
en landbouwgrond werd op grote schaal omgezet in bouwgrond. De am-
bachtelijke Heese bedrijven die meegroeiden, verhuisden naar industrie-
terreinen. Toch verdween niet alle bedrijvigheid. Vanaf eind 20ste eeuw 
zien we dat ook in Hees kleine zelfstandigen steeds vaker vanuit hun  
huis diensten leveren, zoals de accountant, de psycholoog, de therapeut 
of de vormgever. 

Door deze ontwikkelingen is Hees eind 20ste eeuw een woonwijk van de 
stad geworden, volledig geïntegreerd in de Nijmeegse economie. Hier en 
daar zien we nu nog de ruimtelijke contouren van een dorp, met de – ge-
sloten – dorpswinkel, een klooster of verbouwde boerderij. Neerbosch en 
Hatert ondergingen dezelfde integratie, maar verloren tijdens dat proces 
nagenoeg het oude ruimtelijke, dorpse karakter. In de dorpswandeling uit 
1912 schetste De Blécourt nog het lieflijke plattelandsbeeld van de villa’s, 
met de ambachtslieden en tuinderijen. Dat veranderde snel in de decen-
nia daarna. De portretten van enkele typerende dorpse bedrijven uit de 
afgelopen honderd jaar illustreren deze sociaal-economische ontwikke-
ling van Hees.

De economische ontwikkeling vanaf 1900
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Hekken van de dorpssmid

De traditionele dorpssmid heeft nogal wat sporen nagelaten in Hees. 
Zo’n hek bijvoorbeeld, waar men dagelijks langs loopt bij het uitlaten van 
de hond. Een beetje verroest, hier en daar wat scheef. Een  boerderij, 
een landhuis of school had zo’n hekwerk nodig. Het Regionaal  Archief 
 Nijmegen heeft tal van tekeningen van dergelijke oude gesmede 
 hekwerken in Hees die er nu nog steeds staan. Zo vroeg op 13 oktober 
1905 de smid A.G. Nieuwenhuis toestemming voor het plaatsen van 
een hek op de hoek Voorstadslaan en Dorpsstraat bij de villa van Oscar 
Carré. De circusdirecteur hield wel van een beetje decorum, want in de 
poort van het hekwerk liet hij de letters ‘Villa Carré’ opnemen. Die zijn nu 
verdwenen, later is daarvoor in de plaats Insulinde gesmeed, de naam 
van het tehuis dat op die plek verrees. Al bijna honderd jaar staat het hek 
daar; ondanks de talloze bezoeken van passerende honden. 

Nieuwenhuis in de Dorpsstraat was een van de vier smeden die destijds 
in Hees actief waren. Behalve dit hek maakte hij bijvoorbeeld smeedwerk 
voor de kerk in de Dennenstraat en het kruis bovenop de Valkhofkapel. 
Een foto van rond 1920 laat drie generaties Nieuwenhuis bij de sme-
derij zien: vader A.G. Nieuwenhuis trots met smidshamer, grootvader 
naast de auto en de kleinste telg Toon als kleuter bij een zogenaamde 
 Amerikaanse windmolen, die door tuinders werd ingezet om water op 
te pompen. Na drie generaties hield het bedrijf op te bestaan, enkele 
jaren geleden verdween de markante, gesmede toegangspoort naast de 
winkel. 

Enkele smederijen zijn na honderd jaar uitgegroeid tot grotere bedrijven. 
Zo verhuisde Schamp van de Dikke Boomweg naar het industrieterrein.
Twee Heese smederijen groeiden uit tot moderne middelgrote installa-
tiebedrijven. Op de hoek van Kerkpad en Dorpsstraat lag vanaf 1909 de 
smederij van P.H. Lamers. Deze legde zich onder meer toe op gas- en 
verwarmingssystemen. Daarvoor was een goede markt met al die kassen 

▼ Tekening poort en hek villa Carré door smid Nieuwenhuis rond 1902; staat voor een deel nog overeind

▼ Smederij Nieuwenhuis rond 1920
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in de buurt. Naast smid en installateur was hij ook fietsenmaker. Lamers 
was verder heel actief in het verenigingsleven; zo volgde hij dokter De 
Blécourt op als voorzitter van Dorpsbelang. In 1941 overleed hij en werd 
hij in de zaak opgevolgd door zoon Jan. In 1964 kwam de derde gene-
ratie aan bod; Rob Lamers zorgde voor verdere groei en modernisering 
van het installatiebedrijf. In 1977 werd verhuisd naar de Vlotkampweg. 
Inmiddels heeft Lamers High Tech Systems vestigingen in Nederland en 
Duitsland en levert het zoals de naam aangeeft hoogwaardige gas-syste-
men voor de internationale procesindustrie, zoals chemie, voedingsmid-
delen en medische sector. 

Ook de smederij van Thoonen aan de Dennenstraat (nu Dr. de Blécourt-
straat) uit 1897 is na vier generaties uitgegroeid tot een modern metaal-
bouwbedrijf. Kleinzoon van de oprichter, Theo Thoonen, begon zelf in 
1948 als 15-jarige in de smederij: "We hadden veel boerenwerk: paarden 
beslaan, ijzeren banden om wagenwielen smeden, pompen slaan. Maar 
ook haarden repareren en schoorstenen vegen. Als katholiek had je na-
tuurlijk veel katholieke klanten. Ook openden we een winkel voor fietsen 
en huishoudelijke artikelen. We maakten met de andere smeden in de 
buurt wel eens prijsafspraken, maar die werden al snel geschonden. Het 
was altijd gedonder! Die boeren bespraken op de markt onze tarieven."3 
Toen hij in 1960 de leiding overnam, stapte hij daarom over naar het 
grotere constructiewerk. 
Zo kreeg Thoonen veel opdrachten voor de aanleg van het aardgasnet, 
dat toen door heel Nederland werd aangelegd. Ook trok de bouw van 
fabriekshallen aan. Zo groeide de dorpsmidse uit tot Thoonen Metaal-
bouw. In 1995 gaf hij de leiding door aan zijn kinderen Miriam en Ronald. 
Broer en zus, de vierde generatie Thoonen, voeren nu de directie. Met 
zo’n twintig man personeel monteert en plaatst het bedrijf in binnen- en 
buitenland ramen, deuren en puien van staal en aluminium. Dat gebeurt 
dichtbij de plek waar overgrootvader honderd jaar geleden begon. 

▼ Oude smederij Lamers, hoek Korte Bredestraat-Kerkpad, nu woonhuis

▼ Decoratief verwarmingselement van de firma P.H. Lamers

▼ Advertenties Thoonen, in De Gelderlander 16 februari 1902 en rechts uit 1952
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Bakkers, katholiek of protestants

Brood bakken, dat konden ze in Hees! Rond 1950 zijn de Nijmeegse bak-
kerijen gefotografeerd voor kalenders van Van Lith’s Bakkerijgrondstoffen.
Alleen al de Dennenstraat telde toen drie bakkers: IJzendoorn, Van Gemert 
en Bossman. Aan de Bredestraat zat Van Kuijk. Nog verder terug in de 
tijd, rond 1900, telde hartje Hees drie bakkers: Van Mullekom, Van de Pol 
en Las. De laatste twee zaken lagen zelfs pal naast elkaar, tegenover de 
 Petruskerk. Dat kon gemakkelijk destijds, omdat elke bakker z’n eigen 
klantenkring had, verspreid over de hele stad. Brood werd aan huis be-
zorgd en als een vaste klant ergens in de stad onverwacht theevisite kreeg, 
was men niet te beroerd om de bakkersdochter vanuit Hees een onsje 
koekjes te laten afleveren. De klantenkring behoorde vaak ook tot hetzelfde 
geloof, men kocht nu eenmaal liever bij geloofsgenoten. Zo was Van de Pol 
een protestantse bakker en was buurman Las katholiek. Beide winkels zijn 
nu verbouwd tot woonhuis.

Bakkerij Van de Pol werd rond 1882 gebouwd door Gerrit van de Pol. 
Vanuit Beuningen vestigde hij zich rond 1870 naast Hotel Heeslust, direct 
naast het Gengske. In 1882 vroeg Van de Pol een bouwvergunning aan 
voor een nieuwe bakkerij naast zijn huis. Het moest een grote bakkerij wor-
den, die leverde aan de weesinrichting die rond 1870 door zijn  Beuningse 
jeugdvriend Johannes van ‘t Lindenhout in Neerbosch was gestart. De 
weesinrichting groeide snel uit tot een compleet dorp en kreeg landelijke 
bekendheid. Rond 1900 woonden er al meer dan duizend kinderen. De 
gebouwen werden door weeskinderen zelf gebouwd. Want de jongens 
werden er bijvoorbeeld opgeleid tot timmerman, schilder of metselaar. 
Hier blijkt nog een speciale band met bakkerij Van de Pol in Hees. Want 
wezen in opleiding hebben meegewerkt aan de bouw. Ook de aanvraag 
voor de bouwvergunning van Gerrit van de Pol is geschreven door de 
 administrateur van de weesinrichting, Bloemendal. Hij deed dat op het-
zelfde ruitjespapier waarmee destijds de aanvragen voor gebouwen van de 
weesinrichting naar de gemeente gingen. Bovendien vertoont de schets-
tekening van Van de Pols bakkerij erg veel gelijkenis met de gebouwen 
van de weesinrichting. De kroniek in het huisblad van de weesinrichting 
vermeldde dankbetuigingen voor de vele giften die binnenkwamen. Van de 
Pol werd geregeld bedankt: "Al wat tot versnapering voor de kinderen is 
gezonden, is onder hen uitgedeeld, hieronder behooren de 800 prachtige 
krentebrooden van onzen vriend v.d.P. te Hees…" 4 Nadat de weesinrich-

▲ Bakkerij Van de Pol rond 1930

▲ Bouwtekening bakkerij Van de Pol, 1882

1937 1952
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ting in 1899 een eigen bakkerij had geopend, richtte Van de Pol zich meer 
op andere protestantse instellingen in de stad. Van de Pol, zo schreef 
De Blécourt in 1912, "drijft deze beklante zaak met zijne twee oudste 
zoons. Hij is het type van een echte, stevige Gelderschman uit het Land 
van Maas en Waal". In 1913 overleed Van de Pol, waarna de zaak verder 
ging onder de naam Wed. Van de Pol-Muller. Zoon Wim kwam daarna 
in de zaak. De derde generatie in het familiebedrijf was niet zo zakelijk 
ingesteld, waardoor de bakkerij achteruit ging. Tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog dreef de familie een pension in het pand. 
In 1951 werd de zaak overgedaan aan bakker Wesseling, die eerst in 
Hatert had gewerkt. Deze gaf het stokje in 1964 door aan zoon Theo. 
Vanaf 1985 lagen de ovens stil en in 1999 sloot de bakkerswinkel in Hees 
definitief de deuren. 

Rosmolen voor kneedwerk
De katholieke buurman bakker Las was al 25 jaar eerder gestopt. Op-
richter Gerard Las had op de St.Teunismolen het vak geleerd en was in 
1902 getrouwd met een nichtje van de eigenaar. Met geld van schoonpa 
werd in 1904 de zaak in Hees overgenomen van Verhoeven die er al 
tientallen jaren een bakkerszaak had. Verhoeven was niet alleen bakker, 
hij had ook een café in de veranda voor zijn huis. Dat werd niet door Las 
voortgezet. In 1906 vroeg Gerard Las vergunning aan voor een  rosmolen 
op zijn binnenplaats: "De manege zal bestaan uit een horizontale hef-
boom die, voortbewogen een ronddraaiende beweging geeft aan een 
verticale as welke die door middel van conische kamwielen op een onder 
de grond liggende as overbrengt en deze op dezelfde wijze de verticale 
as der kneedmachine in werking brengt. Dit toestel wordt gedreven door 
paarden trekkracht". Het paard werd zo ingezet om rogge te malen en 
te kneden. Dat was heel zwaar werk dat vaak op blote voeten gebeurde. 
Paarden waren belangrijke lastdieren; er werd hout voor de oven mee ge-
haald en met een grote sjees bezorgde men brood over de hele stad, ‘s 
ochtends vroeg en als het moest ‘s middags. Bakker Las was zeer  actief 
in de Heese gemeenschap. Hij was betrokken bij de harmonie en ook 
plaatste hij geregeld een feesttent op zijn binnenplaats, waar kon worden 
gedanst. Twee zoons namen na de oorlog de zaak over. Tot midden jaren 
zeventig bleef het een VIVO-kruidenierszaak.

▲ Riet Las, 2004

▲ Bakkerij Las, naast bakkerij Wesseling, voorheen Van de Pol
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Hotel Heeslust

Jacobus H. Giesing (1841-1901) bestierde Heeslust decennia lang 
met zijn vrouw Petronella Ensink (1844-1901). Hij had de zaak in 1868 
overgenomen van zijn ouders, die rond 1850 gestart waren om van 
Heeslust een pleisterplaats met koetshuis te maken. "Giesing was een 
droogkomiek, die er een zeer eigenaardig genre van moppen op na hield. 
Hoogst eenvoudig, maar netjes gekleed, meestal met een zijden pet 
op het hoofd, een keurig gekamden baard, was hij een schraal en lenig 
kereltje. Moeder Giesing daarentegen zeer zwaarlijvig, met groot hoofd, 
roodgekleurde wangen en mooie, donker-bruine oogen. Wanneer men 
haar goed opnam en met haar een gesprek aanknoopte, bespeurde men 
al heel spoedig, dat het haar niet in de bovenkamer schemerde. Zij kon 
geestig over velerlei dingen van ouderen of jongeren datum vertellen. 
Ook was het eene gevoelige vrouw, die bij droefenis in een anders leed 
meeleefde. Zij sprak een zeer beschaafd Nederlandsch met een niet 
onaardig klinkend accent uit het graafschap Zutpfen. Haar kostuum was 
steeds een zwarte japon met blauwe schort, en zwart stoffen schoenen 
of pantoffels aan de voeten. Zij liep steeds blootshoofds, slechts zelden 
werd een soort kapothoedje opgezet. Dit hoofddeksel droeg zij slechts bij 
gelegenheid van het verrichten van boodschappen te Nijmegen, begeleid 
door hare adjudante Gerritje, een verstooten vrouwtje, wier lot zij zich had 
aangetrokken", aldus een tijdgenoot.5

Giesing organiseerde muziekavonden en bals, onder meer met muziek 
van de dorpsfanfare en lokale militaire kapellen. Daarvoor had hij een 
grote feestzaal gebouwd; ook legde hij een speeltuin aan en organiseer-
de kinderfeesten, met kerst rond een fraai versierde kerstboom. Heeslust 
was ook dé vergaderlocatie voor Heese verenigingen. Giesing liet aan de 
voorzijde een fraaie gietijzeren veranda bouwen. Het kinderloze echtpaar 
Giesing stierf eind 1901, zij in september en hij in november. In januari 
1902 werd Heeslust geveild, de inzet was 19.000 gulden. De nieuwe ei-
genaar werd de tuinder Reinier Hoenselaars (1875-1913), die later schuin 
tegenover Heeslust, naast de Petruskerk een grote komkommerkwekerij 
begon. Na Hoenselaars runde J.R. Verhoeff de zaak vanaf 1912. "Al wat 

Eten en drinken 
In	vroeger	tijden	kenden	veel	dorpen	huiskamercafés,	ook	
wel	koffiehuishouders	genoemd	zo	blijkt	uit	archiefstukken	
over	Hees.	In	de	19e	eeuw	vroegen	Heesenaren	regelmatig	
	vergunning	aan	om	tijdens	de	kermisdagen	een	feesttent	op	
te	bouwen,	waarin	men	dansmuziek	verzorgde	en	drank	tapte.	
Bekende	professionele	oude	pleisterplaatsen	in	Hees	waren:	
café	de	Witte	Poort,	pension	Buitenlust,	café	Juliana,	volkscafé	
de	Zon,	oftewel	de	Kiep,	en	het	grote	Heeslust,	dat	zo’n	honderd	
jaar	het	centrum	van	Hees	heeft	beheerst.	Van	deze	uitspannin-
gen	heeft	alleen	de	Witte	Poort	nu	nog	een	horecabestemming.	

▲  Heeslust jaren ‘50, als klooster voor de Kruisheren. Boven hotel rond 1910
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hij dus opdischt, streelt de tong en is overheerlijk", zo luidde het oordeel 
van tijdgenoten over deze Haagse kok. In 1920 kwam vanuit Zwolle, 
Hendricus Verbeek als voorlopig laatste pensionhouder naar Heeslust. 
De oudste van zijn acht kinderen, Johannes, was de chef-kelner. Het toe-
ristisch blad Holland Express van 25 augustus 1924 bevat een reportage. 
Als men voor de deur uit de elektrische tram stapt maakt Heeslust "met 
zijn groote warande en zijn dito garage al direct een flinken indruk", aldus 
het blad. "De logeerkamers, vijftien in aantal, zijn bijzonder ruim en vele 
hebben een groot balcon. Een pracht van een tuin ligt achter het hotel, 
het perceel is 110 meter diep. Het hotel bezit electrische verlichting en 
een badkamer. Beneden zijn zeer groote gemeenschappelijke kamers, 
o.a. een magnifieke danszaal. Er worden dan ook talrijke diners en 
partijen, alsmede muziekuitvoeringen gegeven in Hotel Heeslust. De pen-
siongasten behoeven zich nooit te vervelen, zelfs niet bij slecht  weder, 
want vanuit de serre, kan men op den grooten weg zien, waar steeds 
druk verkeer is’. Een citaat uit het gastenboek van die dagen: 

Wie voor zijn vacantie-dagen,
Zoekt een echt gezonde streek,
Ga naar Hees en neem zijn intrek
Bij den hotelier Verbeek,
En ik wed, heeft hij slechts eenmaal, 
Daar in Heeslust gelogeerd,
Dat hij stellig nog heel dikwijls
En met vreugde wederkeert.6

Voorname gasten
Ook bekende Nederlanders bezochten Heeslust. De grote antirevolutio-
naire politicus Abraham Kuyper bijvoorbeeld, wanneer hij op visite kwam 
bij zijn zus in Hees. Ook de ‘held van Atjeh’ Van Heutz, later gouverneur-
generaal van Nederlandsch-Indië, kwam in Heeslust, tijdens zijn bezoe-
ken aan militaire vrinden, die zich zo talrijk in Hees hadden gevestigd. 
En regelmatig zou ook de vermaarde Nederlandse spionne Mata Hari, 
Margreet MacLeod-Zelle, in Heeslust zijn geweest, ten tijde van bezoe-
ken aan een Nijmeegse oom van haar man, E. MacLeod. 
Op zaterdag 9 maart 1935 ging het mis met Heeslust. Er brak een grote 
brand uit die de bovenverdieping van het pand grotendeels verwoestte. In 
1936 werd het gebouw gekocht door de paters Kruisheren van St.Agatha, 
die het na een verbouwing als missieprocuur inwijdden. Het was zeer 
geschikt als huisvesting voor missionarissen op verlof uit Congo en voor 
ordeleden die studeerden aan de Nijmeegse universiteit. In 1967 is het 
gebouw afgebroken en vervangen door vier moderne woningen; alleen 
een stukje oude zaal van het voormalige Heeslust resteert nog. De naam 
Heeslust leeft voort sinds een activiteitencentrum gekoppeld aan Sancta 
Maria zo genoemd is. 

Buitenlust en Juliana

Deze twee bekende horecagelegenheden lagen aan de Dorpsstraat. 
 Juliana werd na 1945 een drukbezocht café; voor de Tweede Wereld-
oorlog had de familie Peters er nog een kruidenierswinkel en later een 
slagerij gehad. In 1965 werd er verbouwd en in de zaal werd vervolgens 
druk gedanst en vergaderd. In 1999 vestigde zich een beautysalon in het 
pand. Schuin tegenover café Juliana ligt hotel pension Buitenlust, dat 
tot in de jaren dertig van de 20e eeuw werd bestierd door de dames Van 
Swelm-Delgeijer, die daar hun pensiongasten verzorgden.

▲ Tekening van Heese illustrator cartoonist Fred Marcus
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Wijn en limonade

Vanaf 1931 handelde Adri Moons (1904-1959) 
aan de Schependomlaan, in een loods achter 
nrs. 17 en 19, in zoetwaren en wijn onder de 
naam De Wijnrank. In die jaren werkten er twee 
vertegenwoordigers, twee magazijnbedienden, 
een chauffeur, de boekhouder en een fiets-
jongen. Ook maakte Moons limonadesiroop, 
een belangrijk product, vooral na de oorlog. 
Daarvoor werden 200-liter-vaten met suiker-
siroop aangevoerd, die in grote aardewerken 
vaten werd gemengd met de smaken sinaas-
appel, frambozen, grenadine, citroen en met 
kleurstoffen. Met een mixer kreeg de siroop, de 
kleur en smaak van De Wijnrank-limonades. In 
de drukke zomerperiode hielp het hele gezin 
na schooltijd en in vakanties mee met flessen 

reinigen, vullen en etiketten plakken. Verpakt in 
kistjes van vijftien flessen ging de siroop naar 
kruideniers in Nijmegen en omstreken. Wijn 
kwam van importeurs of per vat uit Frankrijk, 
Spanje en Portugal. Veel soorten wijn werden 
onder eigen Moons-label gebotteld en doorver-
kocht. Behalve aan de detailhandel, werd aan 
particulieren en kloosters in Hees geleverd. De 
miswijn, een onversneden meestal witte wijn, 
voorzien van kerkelijk zegel, werd gebotteld en 
ging naar kerken en kloosters in de buurt. In de 
bevrijdingsperiode vanaf september 1944, werd 
het kantoor gebruikt door een peleton van de 
Royal Engineers, Engelse verbindingstroepen. 
Ze bleven tot maart ’45. Voordeel was wel dat 
firma Moons de toewijzing kreeg om geallieerde 
chocolade en biscuits te verdelen. Grote leger-
groene tins met onverpakte tabletten Cadbury 

chocolade en tins biscuits van Jacobs en Peek 
Freans vulden de magazijnen. Na de bevrijding 
groeide het bedrijf onder leiding van zoon André 
Moons, de eerste vinoloog van de Nijmeegse 
Wijnacademie. Zijn overlijden in 1979 beteken-
de het einde van het bedrijf. 

Voortbouwend op de rijke traditie van kascultu-
ren kent Hees sinds het begin van de 21ste een 
heuse wijngaard. Deze ligt pal naast de toren 
van de Petruskerk, waar Reinier Hoenselaars 
in 1910 in verwarmde kassen een komkommer-
kwekerij was begonnen. Na de bedrijfssluiting 
in 1997 hebben René en Carry Hoenselaars 
als hobby een wijngaard opgezet. In 2000 werd 
de eerst wijn geproduceerd. De opbrengst is 
bestemd voor het goede doel. Het etiket is ge-
maakt door de Heese tekenaar Fred Marcus.

Vanaf 2000 is er heuse 
Hees wijn! Etiket door 

Fred Marcus

▲ Etiketten firma Moons



43

Drie levens 
voor het 
 postkantoor

In 1899 kreeg Hees een eigen 
Post- en Telegraafkantoor aan de 
Dorpsstraat. In 1932 werd het pand 
verbouwd tot twee wooneenheden. 
Rond 1950 vestigde Jan Bonte er zijn 
bedrijf Novum, een groothandel in 
 schoolspullen. In de grote showroom 
lagen boeken, schoolplaten, kaarten, 
borden en alles waarmee je kon schrij-
ven. Novum had een viertal mede-
werkers, terwijl vertegenwoordigers 
door het hele land reisden. Vooral de 
talloze kloosterscholen waren goede 
klanten. 

Postzegels, krijt en KNVB 
Bonte besloot ook zelf schoolmeubels 
te gaan maken en opende de ASMI-
fabriek aan de Holtermanstraat. In 
1976 overleed Jan Bonte en werd 
het bedrijf beëindigd. In 1978 kocht 
de KNVB het pand als  bondsbureau 
van de Afdeling Nijmegen. De 
 voetbalamateurs vertrokken weer mid-
den jaren negentig. Het oude post-
kantoor zal in 2011 plaats maken voor 
appartementen. 
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Vanaf 1977 is kringloopwinkel Overal aan de Bredestraat ge-
vestigd in een modern pand met een grasdak. Dit is historisch 

gezien een bedrijvige locatie; de typische fabrikantenvilla uit 
1900 naast Overal illustreert dat. Dit is een van de vele plekken 

buiten de stad, waar zich rond 1900 bedrijven vestigden;  
NV Stoomwasserij en Strijkinrichting De Zon vanaf 1916 en 

Stoomwasscherij Edelweiss vanaf 1927. 
Korte tijd was er een chocoladefabriek actief, Versteeg & Zoon.

Dat was een geduchte concurrent van de bekende Van Dungen-
fabriek aan de Groenestraat, als we tenminste de productie-

cijfers en de afbeelding op het briefpapier mogen geloven. In 
1924 had men al 1,5 miljoen repen geproduceerd. 

Er werkten zo’n 100 mensen, vooral jonge meisjes en jongens, 
want de productie en verpakking van snoepgoed was fijn hand-

werk. In 1926 stootte een zoon van Versteeg een oliekachel 
om waarna de fabriek afbrandde. Het woonhuis bleef gespaard 

en daar ging het gezin Van Haeren-Bevers wonen, die in de 
vrijgekomen fabriek op 1 september 1927 de Stoomwasscherij 
Edelweiss vestigde. Edelweiss stopte in 1977, waarna Overal 

het bedrijvige stokje overnam. 

Chocolade en schone was

Kringloopwinkel Stichting 
Overal, 2011
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V	E	R	S	T	E	E	G	’s
Staniolblokjes 20 stuks per ons, schitterendste cents artikel
Staniolblokken 2_ tot 10 cts. Verkoop 5 cts. "
SPELESPANEN" met mooie Gezelschapspelen (8 soorten) 
gratis op ieder 25 stuks, aardigste kindervermaak.
Alleenverkooprecht van Nederland.
10 ct. H.B.S. Tabletten met op iedere 36 tabletten een
prachtkaart van Nederland (groote wandkaart met de nieuwe
Belgisch-Duitsche grenzen) Na deze editie volgen andere 
H.B.S. utensilien. 
8 cts. Cadeaureepen, op iedere reep een aardig cadeautje, 
per compleet stel van 120 reepen en 120 cadeaux negen gld.
Organisators van feestjes nu of later knip dit uit, levering
door den handel of indien niet voorradig ter plaatse 

▼ De Gelderlander, 1 juni 1923

▼ De Gelderlander, 5 augustus 1922
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De kolenboer 
Steenkool was rond 1900 nog de belangrijkste huisbrandstof naast hout 
en turf. Vandaar dat de kolenboer een belangrijk beroep had. Hij leverde 
ook wel petroleum en olie die in huis werden gebruikt voor verlichting 
en kooktoestellen. Meestal werden de producten aan huis bezorgd. In 
de Bredestraat (ter hoogte van de Oscar Carré-straat) was in de jaren 
‘30 een bekende Nijmeegse kolenhandel gevestigd. 'Hent' (Hendrik) 
Giesbertz dreef daar een kolenhandel en een boerenbedrijf. Dochter 
 Henriëtte (1920-2010) over haar jeugd: "Grootvader had een slepers-
bedrijf, zeg maar transportbedrijf, en ook een boerderij midden in de stad 
aan de Steenstraat. Op een gegeven moment is hij er kolen bij gaan 
doen, zoals toen wel meer boeren deden. In 1908 is mijn vader getrouwd 
met  Everdina Peters, ze kregen acht dochters en drie zonen. Omdat de 
stadsboerderij zou moeten wijken voor de plannen rond de aanleg van 
het Groene Balkon, zijn we in 1932 naar Manheim in Hees getrokken."7

Manheim was een chaletachtig huis met mooie dakkapellen en een grote 
veranda met glas in lood. De geschiedenis van het huis gaat terug tot 
voor 1700, toen het waarschijnlijk nog Kostverloren heette. In 1758 werd 
het gekocht door stadssecretaris mr. Engelbert de Man, die was getrouwd 
met mevr. Antoniette Wilhelmina von der Pfortzen. Ziedaar de oorsprong 
van de Duitsgetinte naam, suggereert stadsarchivaris Van  Schevichaven.8 
Hent Giesbertz kocht het huis van de familie Noy; het stond toen al be-
kend om zijn mooie tuin en kassen met bijzondere planten. 

Henriëtte Giesbertz over de bedrijvigheid rond het huis: "Vader had in 
1932 ook nog de kolenhandel Schreuder overgenomen. De kolen kwa-
men per trein aan en de wagons moesten achter de Hezelpoort met de 
hand worden gelost. Daarvoor werden dan losarbeiders ingehuurd. De 
kolen gingen eerst naar een loods, vanaf 1936 kwam ook bij Manheim 
een opslagloods. De bekende briketten lagen buiten hoog opgestapeld 

▼ Manheim rond 1935, pentekening naar foto’s 

▼ Huwelijksfoto Hent Giesbertz en Everdina Peters, 1908
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tegen de muur. Bij ons hielp iedereen mee, in huis en in de tuin. We 
hadden een grote boomgaard met 45 fruitbomen, een bosje met vijver, 
enkele kassen en stallen voor de koeien en de paarden. We verkochten 
melk aan huis. Aan de achterkant lagen landerijen zo ver je kon kijken, 
tot aan de Waal en de elektriciteitscentrale toe. De koeien – een stuk of 
twaalf – liepen ’s zomers in de Ooij en moesten daar gemolken worden. 
Voor de winter kwamen ze naar de Bredestraat, in alle vroegte als er nog 
geen verkeer op de weg was. In het voorjaar werd er in de boomgaard 
gesnoeid en het hout kwam op een grote stapel. Op eerste Paasdag was 
er dan groot paasvuur voor de hele buurt. Er werd rond het vuur gezon-
gen en gedanst." 

De oudste zoon Henk nam de kolenhandel na verloop van tijd over en 
ging er ook olie bij leveren. Na de vondst van aardgas in Slochteren 
stapte Nederland in de jaren na 1960 massaal over op aardgas. Dat be-
tekende geleidelijk het einde van het beroep kolenboer in Nederland. Ook 
de andere kolenboeren in Hees stopten in die tijd. Manheim werd in 1957 
afgebroken om plaats te maken voor nieuwe woningen. 

▲ De eerste truck na de Tweede Wereldoorlog verving ...
▼ paard en wagen
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De Stenen Bank, een echt Hees product

Het Regionaal Archief Nijmegen bezit een fraai briefhoofd van de Kunst-
steen-fabriek ‘Nederland’, J. Vingerhoets & Co. Het bedrijf hield kantoor 
aan het Mariënburg, destijds het zakencentrum van Nijmegen, maar 
de fabriek lag aan de Dorpsstraat 88 te Hees in de voormalige stallen 
van Carré. De fabriek leverde ‘Kunstmatigen Hardsteen, Natuurgraniet, 
Zandsteen en Marmer’. Steenfabrikant Vingerhoets kwam in 1914 vanuit 
Antwerpen naar Nijmegen. Zijn compagnon werd C.A. Hoogterp. Van 
de activiteiten van de steenfabriek is niet veel bekend. Wel weten we 
dat het bedrijf de monumentale trap in Concertgebouw ‘De Vereeniging’ 
van architect  Oscar Leeuw heeft vervaardigd. De namen Vingerhoets en 
Hoogterp staan ook prominent gebeiteld in een gevelsteen van een rijks-
monument uit 1920. Zij ontwierpen en bouwden namelijk de Agnes en 
Reiniera Fröbelschool aan de Groenestraat. Deze school werd gebouwd 
op initiatief van dominee Creutzberg, die destijds in de Olde Wehme 
woonde aan het Kerkpad, op een steenworp afstand van de  steenfabriek 
aan de Dorpsstraat. Vingerhoets verhuisde in 1920 naar Duitsland, 
waarna Hoogterp het bedrijf nog tot 1924 voortzette. Belangrijk is de pro-
ductie van de Stenen Bank die al bijna 100 jaar een prominente plaats 
in de Heese openbare ruimte inneemt. Deze herinneringsbank werd 
vervaardigd door beeldhouwer Schippers naar een ontwerp van Jan van 
Vucht Tijssen. De bank werd op zaterdag 17 juni 1922 bij gelegenheid 
van de feestelijke opening van de elektrische tramverbinding naar Hees 
aangeboden aan dokter De Blécourt als voorzitter van de Vereeniging 
Dorpsbelang. De loodsen van de steenfabriek werden daarna gebruikt 
voor opslag- en garageactiviteiten. In 2008 zijn ze afgebroken voor 
nieuwe woningen.
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Meester-metselaar en 
 aannemers

De Heese familie Tax aan het Kerkpad is een typisch 
voorbeeld van de dorpsaannemer. Rond 1900 bezat 
Petrus, oftewel Pitje Tax (1856-1934) een tiental 
huizen in de buurt. Hij had ook nog een molen in 
 Beuningen. In 1907 bouwde hij het huis Zorgvliet, 
Kerkpad 71. Direct ernaast werd in 1929 door zijn 
zoon het dubbel woonhuis op nr 73 en 75 gebouwd, 
om te verhuren. Een foto van de eerste steenleg-

ging toont de drie generaties Tax: ‘Pitje’, met het sikje links op de foto, ‘Hent’ 
(Hendrikus Petrus, 1892-1974) met snor en pet en Ton als 1-jarige baby op 
moeders arm. Tons oudste broer Piet mocht de eerste steen leggen. 
Meester-metselaar Hent Tax was een kleine dorpsaannemer die kon metse-
len, stucadoren, maar ook witten en schoorsteenvegen. Hij schakelde daarbij 
ook andere ambachtslieden uit de buurt in. De elektrische installatie voor 
beide huizen uit 1929 werd door de installateur Lamers voor 186 gulden aan-
gelegd. Om het geheel van binnen en buiten te schilderen, bracht Van Dinte-
ren van het Kerkpad een offerte uit van 356 gulden; voor 72 gulden werden 
ook nog eens alle tien de kamers door hem behangen. Smid Nieuwenhuis 
leverde hekken en ijzerbeslag. Het totale timmerwerk werd door buurtgenoot 
Johan Lelieveld van de Molenweg aangenomen voor zo’n 3000 gulden "met 
inachtneming dat kozijn- raam- en deurhout der buitengevel van deugdelijk 
grenenhout" zouden worden gemaakt. Degelijk werd het zeker: de drie  
Tax-huizen staan er nu nog! 

Mond-tot-mond reclame
Ton Tax kwam zelf als 14-jarige in de oorlogsperiode ’40-’45 in de zaak. 
Zijn vader had hem nodig, want de oudere broers in het gezin met twaalf 
kinderen, waren ondergedoken vanwege de Duitse bezetting. Ton begon 
met schoorsteenvegen, opperen en al doende leerde hij het vak. Zijn eerste 
klus was het herstellen van een tuinmuurtje bij Sancta Maria. Na de oorlog 
behaalde hij op de avondschool diverse diploma’s voor vakbekwaamheid en 
detailhandel. Ton: "Ik heb heel wat huizen in Hees van binnen gezien, voor 
aanbouwen, serres, badkamers, noem maar op. En als het gestormd had 
moest je overal de dakpannen weer rechtleggen. Als katholieke aannemer 
kreeg je ook regelmatig klussen in de kloosters. De hele rij dakkapellen met 
kamertjes erachter, aan de voorgevel van het Jozefklooster, heb ik met tim-
merman Hermans gemaakt. Moest je al die trappen op met een zak van  
50 kg cement op je schouder. Meestal werkte ik alleen en vooral in de buurt. 
Door mond-tot-mond reclame rolde je van het ene in het andere werk. Zo ben 
ik eigenlijk 48 jaar continu aan de slag geweest. Eerst sjouwde je alle ma-
terialen met de handkar of de bakfiets; later had ik een Citroën-besteleend. 
Dat scheelde wel." 9 In 1992 heeft Ton het bedrijf beëindigd; na 48 jaar bouw 
vond hij het genoeg en kwam er een einde aan 100 jaar Tax-aannemerij.

▲ Familie Tax in de voortuin van Kerkpad 71, ca. 1930 

▼ Eerste steen Kerkpad 73 door Pietje Tax, 1929 én Hent en Ton metselen bij het Jozefklooster
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▼ St. Antonius-Abtkerk, een neogothische kerk van Cuypers in 2011

▼  Advertentie in blad toneelvereniging Hooger Op, 1952 



51

H E E S
Twee kerken, NH en RK

Lange tijd telde Hees slechts twee rijksmonumenten, namelijk de twee 
kerken, de Petruskerk en de kerk gewijd aan de H. Antonius Abt.1 Beide 
kerken zijn oorspronkelijk vanuit het rooms-katholieke geloof gebouwd. 
Toen de oudste van de twee, de Petruskerk, overging in protestantse han-
den, waren de katholieken gedwongen een nieuwe kerk te bouwen voor 
de gelovigen in Hees en Neerbosch. Want ook Neerbosch was zijn eigen 
kerkje aan de Neerbossche Dorpsstraat aan de protestanten kwijtgeraakt. 
Die nieuwe kerk, de Antonius Abt, werd in 1880 precies op de grens van 
Hees en Neerbosch gebouwd aan de Dennenstraat door de beroemde 
bouwmeester Pierre Cuypers.

Petruskerk
Vermoedelijk stond op de plek van de  Petruskerk al in de 13e eeuw een 
kapel. De architect, die de door een bom getroffen kerk na de Tweede 
Wereldoorlog restaureerde en uitbreidde, A. van der Kloot, trof onder het 
koor de fundamenten aan van een ouder gebouw. Hij dateerde die resten 
van een oudere kapel op omstreeks 1250. De huidige kerk heeft haar 
oorsprong in de 15e eeuw, de toren kwam omstreeks 1550 gereed. Interes-
sant detail: tijdens deze naoorlogse restauratiewerkzaamheden aan de 
Petruskerk kerkten de protestanten van Hees en Neerbosch in Heeslust, 
schuin tegenover de kerk, dat eigendom was van de katholieke Kruisheren! 
Hees verscheen als naam van een bewoonde plek voor het eerst in een 
document uit 1196. En omstreeks 1300 werden het huidige Neerbosch 
en Lindenholt in cultuur gebracht. Volgens deze gegevens was Hees er 

Kerkelijk leven, scholen 
en jeugdzorg
door Loek Janssen 

In	dit	hoofdstuk	wordt	een	beeld	geschetst	van	het	kerkelijk	leven	vanaf	de	Middeleeuwen.	
Ook	aan	de	orde	komen	onderwijs,	jeugdzorg	en	de	vele	kloosters.	De	Heese	ruimtelijke	en	
sociale	ontwikkeling	werd	vanaf	midden	19e	eeuw	namelijk	sterk	beïnvloed	door	de	katho-
lieke		emancipatie	en	de	vestiging	van	de	katholieke	universiteit	in	Nijmegen.	Vele	klooster-
ordes		vonden	in	Hees	een	plek	voor	hun	instituten,	scholen	en	studiehuizen.	

Hoofdstuk 4

▼  St. Antonius Abtkerk en  pastorie 
in 1904

▼  Ansichtkaart Petruskerk rond 1930
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toen al, op de kaart aangegeven 
als het tiendblok Gemalen. Uit 
dit tiendblok ontstond later de 
parochie Hees, die onder het 
gezag stond van de Stevens-
kerk in de stad. Waarschijnlijk 
was de huidige Petruskerk in de 
 Middeleeuwen gewijd aan de 
heilige gebroeders Ewald. Deze 
twee Engelse missionarissen 
kwamen in de 7e eeuw vanuit 
Ierland, samen met de heilige 
Willibrord, naar Europa om de 
Saksen te bekeren tot het katho-
lieke geloof. Dit hebben zij beiden 
met de dood moeten bekopen. 
Nog steeds zijn de gebroeders 
Ewald de patroonheiligen van 
Westfalen; hun relieken rusten in 
Keulen. Hun jaarlijkse feestdag 
valt op 3 oktober. Aan het einde 
van de Middeleeuwen woonden 

er in het hele Schependom van Nijmegen 31 gezinnen. Verreweg het 
merendeel leefde van de landbouw; handel en nijverheid vonden voor-
namelijk in de stad plaats. Op zondag ging de boerenbevolking ter kerke, 
een ritme dat van generatie op generatie werd doorgegeven en misschien 
alleen al daardoor de mensen een houvast gaf in het leven.

Katholieken en protestanten 
En toen kwam de Tachtigjarige Oorlog ook deze kant op, eerst naar de 
stad, niet veel later ook naar het Schependom. In 1566, het jaar van de 
Beeldenstorm, kregen de protestanten ook in Nijmegen het recht hun 
geloof te belijden, het zogenaamde Nijmeegse Accoord. Er werd hen 
zelfs een kerk ter beschikking gesteld. Maar aan het einde van datzelfde 
jaar was het met die godsdienstvrijheid al weer afgelopen. Betere tijden 
voor de protestanten braken aan in 1576 met de Pacificatie van Gent, 
toen de Nederlandse gewesten zich verenigden tegen de Spanjaarden 
en er opnieuw sprake was van godsdienstvrijheid. In 1579 sloot ook 
Nijmegen zich aan bij de Unie van Utrecht, een verbond dat algemeen 
beschouwd wordt als de geboorte van de (gereformeerde) Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. Overigens betekende dit wel dat kloos-
ters in  Nijmegen geplunderd werden en dat er een verbod kwam op de 
uitoefening van het katholieke geloof. Dit gebeurde ondanks het feit dat 
verreweg de meeste inwoners van Nijmegen in die tijd rooms-katholiek 
waren. In 1585 opende de stad Nijmegen haar poorten voor de troepen 
van de Spaanse landvoogd Parma. Er werd onderhandeld over geloofs-
vrijheid, ook voor de protestanten in de stad, maar dat werd door Parma 

geweigerd. Spoedig daarna startte de stadhouder van de opstandige 
gewesten, prins Maurits van Nassau, de belegering van Nijmegen. Een 
verrassingsaanval op de stad op 5 mei 1590 mislukte, waarna Maurits be-
sloot tot de bouw van fort Knodsenburg, recht tegenover de stad. Vanuit 
fort Knodsenburg werd Nijmegen onophoudelijk gebombardeerd. Op  
21 oktober 1591 had het stadsbestuur genoeg van dit aanhoudende 
bombardement en werden de sleutels van de stad aan Maurits over-
handigd. In de onderhandelingen met Maurits vroeg het stadsbestuur 
nog wel om geloofsvrijheid voor de katholieken in Nijmegen. Maar dat 
werd door Maurits geweigerd en vanaf 1591 was alleen uitoefening van 
de  gereformeerde religie in het openbaar toegestaan, de zogenaamde 
Reductie van Nijmegen. Als gevolg van deze gebeurtenis moest ook de 
pastoor van de kerk in Hees, kanunnik Reyner van Sellar, zijn biezen pak-
ken. Alle rechten en bezittingen van de Stevenskerk kwamen nu toe aan 
de gereformeerde kerk en vanaf dat moment benoemde de kerkenraad 
van de stad de predikanten in het Schependom.

Vanaf 1591 hadden de katholieken in Nijmegen dus geen vrijheid om 
hun geloof uit te oefenen. Wel hadden zij  gewetensvrijheid: men mocht 
wel katholiek zijn, zolang niemand dat zag. In de praktijk werkte dat niet. 
Er woonden hier nog zeer veel katholieken en redelijk dichtbij lagen 
katholieke centra, die gelovigen ook in het Nijmeegse met liefde wil-
den bedienen. Zo grensde Nijmegen in het oosten aan het katholieke 
land van Kleef en bleef ook het Overkwartier van Gelre Spaans en dus 
katholiek. Vrij gemakkelijk konden de Nijmeegse katholieken naar de 
erediensten in Kranenburg, Huissen en Middelaar. Zonen van katholieke 
Nijmeegse burgers gingen naar het jezuïetencollege in Emmerik. En 
ten slotte lagen er ten zuidwesten van Nijmegen, en dus waarschijnlijk 
voor het Schependom het meest gunstig gelegen, twee katholieke 
enclaves in Staats-Brabant: het Graafschap Megen en het Land van 
Ravenstein. Nog in de 17e eeuw, toen de strengere gereformeerden 
toch echt de wind mee kregen, vestigden zich niet echt heimelijk 
Jezuïeten,  Augustijnen,  Franciscanen en Dominicanen in de stad om 
de katholieke inwoners van Nijmegen van de sacramenten te voorzien. 
Protesten van predikanten – ook in Hees en Neerbosch veroorloofden 
katholieken zich erg veel vrijheden – mochten niet baten. Aan het einde 
van de 17e eeuw werd het de katholieken zelfs toegestaan  huiskerken 
in te richten. Maar officiële banen in de stad of het lidmaatschap van 
een gilde bleven voor katholieken verboden. Zo liep de katholieke 
bevolking van Nijmegen in de 17e eeuw terug tot ongeveer 40  procent. 
Maar dat was ook wel het dieptepunt: rond 1800 werd al weer 60 pro-
cent van de Nijmeegse bevolking als katholiek geteld, misschien door 
de grotere bewegingsvrijheid die de katholieken kregen en door hun 
 organisatiekracht. Dat aandeel zou daarna alleen nog maar oplopen 
tot boven de 80 procent halverwege de 20e eeuw, vooral door de 
katholieke emancipatie in de 19e eeuw en de komst van de Katholieke 
Universiteit in 1923.

▲  Petruskerk ca 1940, tekening 
 architect A. van der Kloot (RAN)
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De komst van de Fransen naar de Nederlanden in 1795 had voor de 
katholieke emancipatie op lange termijn niet te onderschatten gevol-
gen. In hun regeldrift hielden de Fransen in 1808 een volkstelling. Hees 
telde toen 580 inwoners en daarvan waren er 557 katholiek (dus zo’n 
96 procent!), 22 gereformeerd en 1 persoon hing het Lutheranisme 
aan. Neerbosch telde toen 695 inwoners, van wie 648 katholiek, 46 
gereformeerd en eveneens 1 Lutheraan. Toen de Franse bestuurders, 
hun leus van vrijheid-gelijkheid-broederschap volgend, suggereerden 
dat kerkelijke bezittingen verdeeld moesten worden naar verhouding 
van het aantal aanhangers, namen de katholieken in het Schependom 
meteen de gelegenheid te baat: zij vroegen hun kerken terug! In de 
praktijk kregen de katholieken dit echter niet voor elkaar; de Fransen 
hadden ook een bureaucratie meegebracht en daarvan maakten de 
protestanten optimaal gebruik. De katholieken zouden zelf aan de slag 
moeten, maar het begin was gemaakt; katholieken waren zich bewust 
geworden van hun rechten en hun kracht.

Hoe sterk was nu eigenlijk de protestantse gemeenschap in Hees-
Neerbosch? Ze was in elk geval niet erg groot; eind 17e eeuw telt men 
in het gehele Schependom 29 lidmaten van de gereformeerde kerk, 
eind 18e eeuw komt men op exact hetzelfde aantal. Uit bevolkings-
cijfers van Nijmegen blijkt dat de stad tussen 1600 en 1800 ongeveer 
12.000 inwoners telde. Een opvallende wijziging in het aantal gerefor-
meerden was dus niet echt te verwachten, behalve wanneer de protes-
tantisering van Nijmegen succesvol was geweest. Toen vanaf 1820 de 
bevolking van Nijmegen flink begon te groeien, nam het aandeel van 
de katholieken nog sterker toe. De gereformeerden van Hees-Neer-
bosch stonden twee kerken ter beschikking, waarbij tot halverwege de 
19e eeuw die van Neerbosch het meest gebruikt werd: dat was logisch, 

want in  Neerbosch woonden 
tot die tijd de meeste protes-
tanten.  Overigens werden 
de hervormden in Hees en 
 Neerbosch bediend door één 
predikant. De eerste, Reine-
rus ab  Erbraet – ofwel Reine-
rus van Erpraath – werd pas 
in 1607 benoemd, een reden 
temeer om te veronderstel-
len, dat er ook in het begin 
geen grote protestantse 
gemeenschap was. Tot 1840 
was trouwens de benoe-
ming van de predikant in het 
Schependom een zaak van 
de  Nijmeegse kerkenraad, 
waarin het  stadsbestuur ste-

vig was vertegenwoordigd. Vanaf 1840 kreeg de Nederlands Hervorm-
de Gemeente Hees-Neerbosch een eigen kerkenraad. Ik het kader 
van de doorvoering van scheiding tussen kerk en staat werd de kerk 
in 1888 eigendom van de kerkgemeente; de toren en kerkhof bleven 
gemeentelijk eigendom

De Petruskerk was duidelijk te groot en dus werd in 1835 een groot 
deel van de kerk ingericht als school. Men had aan het kerkkoor 
voldoende om de maandelijkse dienst te houden. In 1861 werd het 
schip zelfs verbouwd tot een woonhuis met vier vertrekken, en het 
torenportaal deed dienst als gevangenis en als brandspuit- en begra-
fenishuisje. Vlak naast de kerk verrees een nieuw schoolgebouw en 
nog steeds had men de kerk niet volledig nodig voor de erediensten. 
Dat veranderde met de beslissing om de Nijmeegse omwalling te 
slechten vanaf 1876. Nijmegenaren, die het zich konden veroorloven, 
vestigden zich buiten de stad in ruime villa’s, met veel groen. Deze 
ontwikkeling raakte Hees meer dan het meer plattelandse Neerbosch. 
In Hees vestigden zich gefortuneerde families, vaak protestanten die 
lid werden van Nederlands Hervormde Gemeente Hees-Neerbosch. En 
langzaam groeide de Petruskerk uit tot het centrum van de hervormden 
in het Schependom; de pastorie aan het Kerkpad, de Olde Wehme, 
werd het zenuwcentrum. In 1920 werd de kerk opnieuw verbouwd 
tot een gebedsruimte en na de Tweede Wereldoorlog nog verder 
uitgebouwd tot de huidige staat. Pas na die laatste operatie kreeg de 
kerk de huidige naam: de Petruskerk. In 1961 fuseerde de kerkenraad 
van  Hees-Neerbosch (vanaf 1840 beschikte het  Schependom over een 
eigen kerkenraad) met de Hervormde Gemeente Nijmegen; in zekere zin 
kwam men weer terug bij de Stevenskerk. De kerk in Neerbosch werd 
afgestoten. De Petruskerk was enkele jaren een van de twee wijkkerken 
van de sinds 2005 zogeheten Protestantse Gemeente te Nijmegen, maar 
inmiddels is de kerk aan de protestantse eredienst onttrokken en vervult 
het gebouw een algemene culturele functie voor de Heese gemeenschap. 

Katholieke emancipatie
Voor Hees misschien wel even belangrijk als de afbraak van de wallen 
was de enorme vlucht die de katholieke emancipatie nam in de 19e eeuw. 
Hoewel al enigszins begonnen in de Franse tijd, zou het nog een halve 
eeuw duren voordat de katholieken in Nederland, en dus ook in Hees-
Neerbosch, konden profiteren van de nieuwe tijdsomstandigheden. Het 
centrum van de rooms-katholieken lag inmiddels al weer enige tijd aan 
de Dennenstraat. In 1699 mochten de katholieken hier een schuurkerk 
bouwen. In 1828, de oude kerk was al geruime tijd veel te klein, werd op 
diezelfde plek een grotere kerk gebouwd, maar ook die was snel te klein 
voor alle gelovigen van Hees en Neerbosch. En zo begon, een stukje 
verder richting Kerkstraat, de bouw van de Antonius Abtkerk van Cuypers, 
die in 1880 werd ingewijd door de bisschop van ’s-Hertogenbosch.
De katholieke gemeenschap van Hees-Neerbosch profiteerde optimaal 

▼  Jan van Vucht Tijssen, De dorpskerk 
te Hees, 1948, Museum Het Valkhof
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Sancta Maria
In 1912 kochten de Zusters van Barmhartigheid villa Madeleine aan de Bredestraat. In de 
villa en in een nieuwe vleugel direct links van de villa kwam een pension, aanvankelijk alleen 
voor ‘voorname dames’, al snel echter ook voor heren. I n 1914 kwam de nieuwe vleugel 
van architect J. Klompers gereed, in 1924 gevolgd door een kapel ontworpen door architect 
Charles Estourgie. Van 1965 tot en met 1993 was Sancta Maria een bejaardenhuis. Daarna 
werd het complex een leer- en opvangcentrum voor zogenaamde randgroepjongeren. Inmid-
dels voert IrisZorg het beheer van het monumentale complex.

Jozefklooster
Na de opening van de Katholieke Universiteit in Nijmegen in 1923 zochten ook de Priesters 
van het Heilig Hart een plek voor een studiehuis in de stad. In 1928 verkocht de weduwe 
Van Rijckevorsel villa Andelshof aan de Kerkstraat en het bijbehorende landgoed aan de 
 congregatie. Direct naast de villa verrees in 1930 het beeldbepalende studiehuis, van archi-
tect Deur, met de fraaie dakruiter, ‘het potlood’. De villa zelf werd in de bevrijdingsdagen door 
de Duitsers in brand gestoken en moest worden afgebroken. In het Jozefklooster woonden 
 priesterstudenten en vanuit het klooster werd onder andere het beheer gevoerd over Huize 
Pater Dehon aan de Dennenstraat. Inmiddels is het Jozefklooster een onderdeel van de 
 Stichting De Waalboog, een organisatie voor ouderenzorg. Het voormalige klooster biedt 
voortaan onderdak aan oudere religieuzen én leken.

van de mogelijkheden, die in de Nederlandse 
grondwet van 1848 werden vastgelegd. De 
vrijheid van godsdienst, van onderwijs en van 
vereniging (onder andere in kloosterordes) gaven 
hen de ruimte. En toen in 1853 de bisschoppe-
lijke hiërarchie in Nederland werd hersteld, kon 
de emancipatie vanuit een erkend bestuurlijk 
centrum georganiseerd worden; voor Hees-
Neerbosch gebeurde dat vanuit Den Bosch. 
Binnen vijftig jaar was het hele zorgstelsel in 
Hees-Neerbosch – en niet alleen daar – een zaak 
van de katholieke kerk. Stimulansen gingen uit 
van Nijmeegse intellectuelen, zoals dokter Jan 
Berends en ondernemers als Dobbelmann, van 
actieve geestelijken en van rijke katholieken. 
Voor Hees was pater Dominicus van Zeeland 
zeer belangrijk. Hij haalde bijvoorbeeld in 1848 
de Dominicanessen naar de Dennenstraat, 
die een onderwijsimperium – Stichting Rosa-
scholen2 – opzetten met lager onderwijs, voort-
gezet onderwijs en een kweekschool. Ook de 
voorname familie Van Rijckevorsel, wonend in 
landgoed de Witte Poort aan de Dennenstraat, 
speelde een belangrijke rol door grond ter 
beschikking te stellen aan de Dominicanessen 
en voor de Antonius Abtkerk. Ook verblijdde de 
familie de parochie regelmatig met liturgische 
geschenken en, na het overlijden van Maria, 
baronesse van Rijckevorsel-van Lamsweerde 
in 1906, de laatste bewoonster van de Witte 
Poort, kon op het landgoed het Dominicus Col-
lege worden gebouwd. Nog tot aan de Tweede 
Wereldoorlog werd op het voormalige landgoed 
van Van Rijckevorsel de jaarlijkse Sacraments-
processie gehouden.

Het groeiende katholieke zelfbewustzijn vanaf 
de tweede helft van de 19e eeuw leidde niet tot 
meer contacten met de protestanten. Eerder 
gebeurde het tegenovergestelde. Zeker de 
katholieken zochten elkaar op en regelden 
feitelijk alles in eigen kring, dat verschijnsel 
heet verzuiling. Het proces van toenadering en 
oecumene kon pas plaatsvinden in het laatste 
kwart van de 20e eeuw, de tijd van ontzuiling en 
ontkerkelijking, een ontwikkeling waar Nederland 
nog midden in zit. 
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 Onderwijs, openbaar en  katholiek

In 1871 liet het Nijmeegse gemeentebestuur in de Dorpsstraat naast de 
kerk een lagere school bouwen. Deze Openbare Lagere School, 
no 5 werd al in 1892 vernieuwd en uitgebreid. In 1931 werd de school 
opgeheven wegens leerlingentekort. De Lagere Landbouwschool 
kwam toen in het gebouw, dat nu nog dienst doet als bedrijfsbureau 
van de Helicon groenopleidingen. Voor openbaar onderwijs waren de 
Heese kinderen na 1931 aangewezen op scholen in Neerbosch of in 
de Koninginnelaan of de Tweede Oude Heeselaan.
 
Openbare school no. 5 in de Dorpsstraat
Voordat de lagere school werd gebouwd, was het openbare onderwijs 
van Hees ìn de kerk gevestigd. Een bestek van een verbouwing uit 
1835 laat zien dat de kerk in drie afzonderlijke ruimtes was verdeeld: 
koor, schip en toren. Het koor werd gebruikt voor de diensten van de 
hervormde gemeente en in het schip huisde de school, die een eigen 
ingang had en door een muur was afgescheiden van het koor. Niet 
 ideaal, want in 1844 vroeg onderwijzer Hageman of het torenportaal 
niet bij het klaslokaal kon worden getrokken, omdat hij regelmatig 
kinderen naar huis moest sturen. Veel had hij trouwens niet nodig om 
de Heese jeugd vooruit te helpen, zo blijkt uit een inventarislijst uit 
1858. De onderwijzer beschikte over een kast, een kachel, een zwart 
schrijfbord en elf tafels en 33 banken met inktkokers. En verder "de 
kaarten der 5 werelddeelen, de Nederlandsche maten en gewigten; als 
de El, het Pond, het Ons, het Lood, de Mud, het Schepel, de Kop & het 
Maatje en van tin de kan, de halve kan, het dubbelmaatje, het maatje, 
het half-maatje, de dubbele vingerhoed & de vingerhoed."3

Overigens besloot het gemeentebestuur uit kostenoverwegingen om 
de school in dat jaar te sluiten; de kinderen konden best een half uurtje 
naar de stad lopen om onderwijs te volgen. Nadat de ingezetenen 
van Hees een rekest hadden gestuurd, bond de gemeente in. In 1871 
werd de nieuwe openbare school no. 5 in de Dorpsstraat gebouwd. 

Katholiek lager onderwijs werd vanaf 1850 verzorgd door de zusters 
Dominicanessen aan de Dennenstraat. Daar startte in 1926 ook de 
bouw van het grote Dominicus College dat middelbaar katholiek onder-
wijs verzorgde. Dichtbij, aan de Energieweg, werd in 2007 een nieuw 
schoolgebouw gerealiseerd.

Van kloosterschool naar De Lanteerne
De Dominicanessen aan de Dennenstraat waren rond 1850 begon-
nen met handwerken voor meisjes en vrouwen, maar al snel kwam er 
ook een bewaarschool voor kleuters en lager onderwijs voor jongens 
en meisjes uit Hees en Neerbosch. De lessen werden  aanvankelijk 
gegeven in lokalen van het klooster. In 1886 kwam er een apart school-
gebouw. In maart 1968 werd verhuisd naar een nieuwe school aan de 
Henri Dunantstraat, met de naam De Lanteerne, die symbolisch het 
licht op het levenspad van het kind moest leveren. De  Lanteerne kreeg 
in de jaren ‘60 en ‘70 landelijke bekendheid omdat het een toonaan-
gevende school werd voor onderwijs volgens de Jenaplan-methode. 
Dat was vooral te danken aan de inzet en inspiratie van directrice 
de  Dominicanes, Madeleine Ahsmann. Zuster Madeleine wist tal van 
inspirerende jonge docenten aan te trekken die vorm gaven aan de 
Jenaplan-principes, zoals ermee rekening houden dat alle kinderen 
verschillend zijn, echt samen werken, samen doen en samen den-
ken, oriëntatie op de samenleving.4 Het onderwijs van De Lanteerne 
kende een afwisseling van gesprek, spel, werk en viering. Belangrijke 
voorbeelden van dat laatste werden de traditionele weekopening en 
weeksluiting door alle leergroepen gezamenlijk. Vernieuwend was ook het 

▼ Basisschool de Lanteerne, 2003

▼ Openbare school no. 5 in de Dorpsstraat van stadsarchitect Weve uit 1892
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H e t  s c h o o l h o o f d 
Het hoofd van de school was vroeger een centrale figuur in het openbare leven van een 
dorp. Dat gold zeker ook voor schoolhoofd Andries van Loon (1861-1942).5 Hij was actief in 
vele verenigingen en trad bij vele evenementen op. Meester van Loon, in 1861 geboren in 
Friesland, kwam in 1888 naar Nijmegen als hoofd van Openbare School no. 5 in Hees. Van 
Loons jaarwedde bedroeg in 1893 zo’n 1100 gulden met ‘vrije’ woning naast de school. Hij 
was ouderling en diaken van de Heese Hervormde Gemeente, zong in het koor en zat met 
de dokter in een lokaal leesgezelschap. Zijn bewondering voor Hees beschreef hij in de 
krant, waarbij hij Nijmegenaren opriep om de mooie, groene lanen en paadjes te bezoeken, 
"En als ge éénmaal hier zijt geweest, dan komt ge meermalen", zo verzekerde hij stellig. 
Als secretaris was Van Loon een bindende figuur van de sociëteit de Heesche Club. 
En hij hield de Heesenaren bij de tijd! Van Loon hield namelijk toezicht op de klok in de 
kerktoren. Het was destijds niet ongebruikelijk dat de onderwijzer van de openbare school 
er als gemeenteambtenaar enkele publieke taken bij kreeg. Toen Van Loon in 1888 in 
functie kwam, moest de jonge onderwijzer wekelijks het torenuurwerk opwinden. Dat deden 
zijn voorgangers ook al; die waren zelfs doodgraver geweest en opzichter van de openbare 
begraafplaats naast de kerk. In 1926 ging meester Van Loon met pensioen, hij verhuisde 
naar de villa Frisia aan de overkant met een mooi uitzicht op de toren. De klok hield hem 
nog enkele jaren fit, maar toen hij de 70 jaar naderde, wilde hij er na bijna veertig jaar toch 
mee stoppen. In november 1930 schreef hij aan de gemeente: "Ik heb dat klokopwinden 
altijd met genoegen gedaan en het als een uitstekende lichaamsoefening beschouwd, maar 
het begint mij nu wel een beetje zwaar te vallen, vandaar mijn verzoek, om van dit werk te 
worden ontheven. Een aanstelling als zoodanig heb ik er nooit voor gehad, in 1888 heb ik 
het gebruik maar overgenomen, zoals het bestond. Volgens hem dateert het ‘misgchien al 
uit de tijd van voor de Fransche Revolutie!" In de kantlijn van de brief schreef een ambte-
naar: "Mijnheer van Loon mag wel een dankbetuiging ontvangen voor beweezen diensten." 
Toen vervolgens het schoolhoofd en de koster weigerden het karwei over te nemen, werd 
in januari 1931 bakker Van de Pol tegenover de kerk "belast met het opwinden en smeren 
van het uurwerk in den dorpstoren te Hees." 
Op 22 juli 1942 vielen er enkele bommen op Hees. Het huis van Van Loon tegenover de 
school kreeg een voltreffer. Van Loon was een van de drie slachtoffers die toen in Hees 
vielen; hij was bijna 82 jaar.

zelf ontwikkelde ‘Pak Aan’-documentatiecentrum 
dat in 1973 in een speciaal ontworpen aula werd 
ingericht. Dit werd een multifunctionele ‘werkplaats’ 
voor de vele projecten van de kinderen. Bij de 
opening in maart 1973 interviewden leerlingen 
hun ouders met behulp van de toen moderne 
bandrecorder en er werden expressievakken 
gedemonstreerd. In die tijd kwamen uit het hele 
land docentengroepen op excursie naar deze 
Nijmeegse school. Zuster Madeleine werkte met 
zo’n grote bevlogenheid en ijver dat zelfs een bed 
in de school stond zodat ze er kon overnachten. 
Na haar pensionering in 1985 trok zij zich terug in 
het Spaanse contemplatieve klooster Caleruega. 
Opvolger Joop Haverkort heeft met z’n team de 
Jenaplangedachte verder uitgewerkt, onder meer 
door de ontwikkeling van het centrum 'Een Slinger-
touw' voor binnen- en buitenschoolse activiteiten, 
gevestigd in de naastgelegen voormalige protes-
tantse Jacobusschool (uit 1958). De Lanteerne telt 
thans zo’n 600 leerlingen en 40 leerkrachten. 

▲ Meester Van Loon met schoolklas rond 1922

▲ Gerrit Leenders, 1936
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Jeugdzorg in Hees

Hees kende vanaf 1900 opmerkelijk veel instellingen voor jeugdhulp-
verlening. Voor een deel kwamen deze voort uit de katholieke instellin-
gen, maar er waren ook tal van andere initiatieven. Hier volgt een beeld 
van deze organisaties in Hees, nadat eerst de historisch context van de 
jeugdzorg vanaf de 19e eeuw is geschetst.6 
Tot ver in de 19e eeuw werd de zorg voor de 'verwaarloosde jeugd' in 
Nederland overgelaten aan particulier initiatief. In de praktijk waren dat 
vaak kerkelijke instellingen of vertegenwoordigers van kerken. 
De oprichting van de Weezeninrichting Neerbosch door de  evangelist 
Johannes van ’t Lindenhout in 1867 is een goed voorbeeld van deze 
christelijke filantropie. In deze weesinrichting werden jongens en 
meisjes uit het hele land opgevangen en leerden ze een vak, waarmee 
ze later een zelfstandig bestaan konden opbouwen. Aan het einde 
van de 19e eeuw begon de burgerij in Nederland zich, mede door de 
sterke bevolkingsgroei en verstedelijking, zorgen te maken over de 
toename van de criminele jeugd. Naar buitenlands voorbeeld ontwik-
kelde zich de universitaire opvoedkunde en pedagogiek. Hierin werd 
met name aandacht besteed aan de maatschappelijke achtergronden 
van jongeren en de rol die opvoeding en onderwijs konden spelen bij 

hun ontwikkeling. Het inzicht groeide dat het kind als individu in ontwik-
keling, een eigen, specifieke behandeling behoefde. Dat stelde dan wel 
meer eisen aan de deskundigheid van de hulpverleners, die vaak als 
broeder of zuster deel uitmaakten van de verzuilde, meestal kerkelijke 
instellingen, ofwel daar als leek in dienst waren. Vanaf het begin van de 
20e eeuw ging de Nederlandse overheid zich actiever bemoeien met 
de jeugd. Het kind had er recht op en de maatschappij zou er beter van 
worden. In dit actieve overheidsbeleid passen de Wet op de Leerplicht 
van 1901 en de Kinderwetten van 1905. De overheid stimuleerde met 
name financieel, de uitvoering bleef tot de Tweede Wereldoorlog in 
handen van de verzuilde instellingen. Tussen de zuilen werd, bijna 
vanzelfsprekend, nagenoeg niet samengewerkt. Op haar manier ver-
richtte iedere instelling goed werk, maar van enige samenhang in de 
Nederlandse jeugdhulpverlening was geen sprake. 

De jaren '30 betekenden een stap terug. Hoewel als gevolg van de 
armoede in deze crisisjaren de behoefte aan jeugdzorg toenam, werd 
ook de jeugdhulpverlening getroffen door bezuinigingen. Veel instellin-
gen werden vooral drilinrichtingen in plaats van instituten waar de zorg 
voor het kind voorop stond. In de oorlogsjaren werd het niet beter: een-
derde van alle instituutsgebouwen werd opgeëist door de Duitse bezet-
ter. Daarom waren de behoeften na de oorlog enorm. Vele instellingen 
moesten opnieuw beginnen, er was een groot tekort aan medewerkers 
en ook waren er nieuwe groepen jongeren die hulp vroegen: joodse 
kinderen (ca. 4.000) en kinderen van NSB-ouders (15 tot 20.000). 

Jeugdzorg kreeg al snel meer aandacht van de overheid, ook in 
financiële zin: in 1948 bedroeg de subsidie 10 miljoen gulden, in 1954 
werd dat 20, in 1967 80 en in 1970 110 miljoen. Maar al die tijd was 
er nauwelijks sprake van een landelijke coördinatie. Lokale, meestal 
verzuilde instellingen bepaalden de inhoudelijke gang van zaken. Dat 
zou na de jaren '60 gaan veranderen. De moderne pedagogische 
wetenschap was, mede beïnvloed door Amerikaanse onderzoeken, al 
snel na de Tweede Wereldoorlog overtuigd geraakt van de noodzaak 
tot veranderingen in de jeugdzorg. Er werden eisen geformuleerd voor 
diagnostiek en specifieke opvoedingsmethodes. Dat stelde vervolgens 
weer nieuwe eisen aan de deskundigheid van het personeel. Tegelijker-
tijd nam in de jaren '60 de kritiek op instellingen toe. Jongeren leefden 
er te veel afgesloten van de maatschappij en werden door de hulpver-
leners meer gezien als een object van de visies van het instituut, dan 
als een subject met een eigen problematiek. De ontzuiling die op gang 
kwam, speelde hierbij zeker een belangrijke rol. De verzuilde instellin-
gen kregen vanaf de jaren '60 te maken met een enorme terugloop van 
het traditionele ‘verzuilde’ personeel. En de kritiek op de traditionele 
instellingen leidde tot allerlei nieuwe initiatieven, hoewel het achteraf 
de vraag is of die wel zo nieuw waren. In die jaren vertaalden de 
nieuwe inzichten zich onder andere in het zogenaamde opbouwwerk. 

▲  Leerlingen met bandrecorder, 
De Lanteerne, 1973

▲  Weesinrichting Neerbosch, 1935
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▲ Rivo Torto, Kerkpad ▲ Sonnaville, Kerkstraat

Teams van agogen begeleidden buurtbewoners, en met name dan de 
 jongeren, in achterstandsbuurten. Maar dat leidde weer tot een grotere 
afhankelijkheid voor de buurt van die opbouwwerkers. Dus dit was de 
oplossing ook niet. 

In de jaren '70 was de tijd rijp voor een geheel nieuw beleid. Gemeen-
tes kregen meer invloed op instellingen. De overheid werd kritischer 
op het plaatsen van kinderen in instellingen en ging alternatieve 
 hulpverlening subsidiëren, onder andere de hulp aan weggelopen 
jongeren. En dus moest het ook in de instellingen anders: ze werden 
minder groot, de afzonderlijke leefgroepen werden kleiner en het aantal 
begeleiders per groep werd uitgebreid. De leidende gedachte bij dit 
alles was dat kinderen zoveel mogelijk moesten opgroeien in een 
huiselijke situatie en dat het gezin ook betrokken moest worden bij de 
behandeling van het kind. Op den duur moest de hulpverlening am-
bulant worden en semi-residentieel. Een kind moest zo snel mogelijk 
terug naar de thuissituatie, desnoods in een pleeggezin. Alleen als het 
niet anders kon, ging een kind nog naar een internaat. Tegelijkertijd, en 
misschien wel belangrijker, werd ook het subsidiesysteem gewijzigd. Er 
werden pedagogische, personele en materiële normen geformuleerd 
en gesubsidieerde instellingen legden over hun bestedingen verantwoor-
ding af. Zo kon bijvoorbeeld bij onderbezetting een instelling gesloten 
worden. Ook werd gestimuleerd, dat vergelijkbare instellingen in de regio 
meer gingen samenwerken, en dat werd niet per se bepaald door hun 
verzuilde achtergrond. In de jaren tachtig werd de budgetfinanciering 
ingesteld en kwam er een inspectie jeugdhulpverlening, die kwaliteits-
controles hield. In de instellingen in Hees zien we in feite al deze ontwik-
kelingen van na de Tweede Wereldoorlog in de jeugdhulpverlening terug: 
van groei, dankzij de toename van de subsidies vanaf de jaren ‘60, naar 
discussies en ontzuiling in de jaren ‘60 en ‘70 tot fusies en sluitingen in de 
jaren '80 en '90 door het nieuwe beleid. 

Praktijkvoorbeelden
De relatieve rust en ruimte dichtbij de stad en het feit dat hier plek was 
voor grote gebouwen, hebben er zeker toe bijgedragen dat de bijzondere 
jeugdhulpverlening na de Tweede Wereldoorlog in Hees een grote vlucht 
nam. Hier concentreren we het verhaal op een aantal grotere en kleinere 
instellingen voor opvang van jongeren rond de kern van Hees. Op een of 
andere manier vielen deze jongeren, in leeftijd variërend van 0 tot 18 jaar, 
onder de verantwoordelijkheid van jeugdhulpverlening. In of vlakbij Hees 
troffen wij de volgende activiteiten aan.

■  Huize Dehon, Dennenstraat. Onder verantwoordelijkheid van het 
Jozefklooster na 1947, opvang en onderwijs.

■  Huize De Beuken, Kerkstraat, zusters Dominicanessen van Bethanië. 
Vanaf 1954 opvang van kinderen uit probleemsituaties.

■   Sancta Maria, Bredestraat. Opvang zwerfjongeren na sluiting 
bejaardenhuis; thans nog de enige jeugdzorg in Hees.

■  In de villa Rivo Torto, Kerkpad, bood een aantal jaren de familie 
Weusten onderdak en verzorging aan een aantal kinderen.

■  De Olde Wehme, gekocht als tweede opvanghuis van Weusten.
■   Villa Sonnaville, Kerkstraat. In en bij deze villa stichtte de heer Sneep 

een Paedologisch Instituut voor kinderen met leermoeilijkheden.
■  Sneep nam voor zijn instituut later de Olde Wehme over van Weusten.
■  Dezelfde Sneep kocht aan de Korte  Bredestraat de villa Mariënhof. 

Deze villa werd ingericht als school en verblijf voor een aantal kinderen.
■  In een villa aan de Dr. de Blécourtstraat huisvestte de Stichting Jan 

Pieter Heye een kleine twintig jaar zo’n tien jongeren.
■  In het Slotje van de Baron aan de Neerbosscheweg was korte tijd een 

experiment vanuit een bijzondere visie op jongerenopvang gevestigd.

Hierna volgen portretten van de eerste twee instituten uit deze lijst, als 
typische voorbeelden van Heese jeugdzorg.

▲ Het Slotje van de Baron, Neerbosscheweg
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Huize De Beuken, Kerkstraat
In 1912 bouwde de familie Noë-Fikkert het huidige statige pand De 
 Beuken in de Kerkstraat. Na de Tweede Wereldoorlog openden de 
 Zusters Dominicanessen van Bethanië hierin een opvanghuis voor jonge 
kinderen. De eerste vijf kinderen betrokken het huis in 1954. De zusters 
zelf vestigden zich in Rusthof, het voormalige woonhuis van dokter De 
Blécourt. Als klooster kreeg dit huis de naam Driekoningen. Het gebouw 
tussen het voormalige Rusthof en De Beuken, nu architectenbureau 
Van Honthem, diende onder andere als kleuterschool, keukengebouw, 
opslagruimte en had een isoleerruimte. In De Beuken woonden gemid-
deld zo’n vijftig kinderen, vaak hele jonge. In principe verbleven deze hier 
voor maximaal zes maanden, maar vaak langer omdat er elders (en thuis 
zeker niet) geen plek was. In 1984 werd De Beuken gesloten. De kinder-
opvang verhuisde naar de Stichting Michiel in Alverna. Het huis zelf werd 
verkocht aan een particulier. 

De geschiedenis van de Zusters van Bethanië begon, zoals vaker in de 
rooms-katholieke wereld van de 19e eeuw, met de bevlogenheid van een 
eenling, al snel gevolgd door enthousiast meewerkende mannen en vrou-
wen. In dit geval begon het met de Franse Dominicaan Johannes Joseph 
Lataste (1832-1869). Een kennismaking met (vrouwelijke) gevangenen in 
Cadillac maakte een enorme indruk op deze pater. Met Moeder Henrica 
Dominica Berthier (1822-1907) stichtte hij in 1866 de Congregatie van de 
Dominicanessen van Bethanië. Hun aandacht richtte zich op ‘afgeschre-
ven mensen’, veelal gevangenisbewoners die vaak met afkeer werden 
bekeken en kansloos waren. Hen werd door dit werk een toekomst en re-
habilitatie geboden, zoals Lataste het zelf noemde. In 1914 vestigden de 
Dominicanessen zich in Nederland, in Venlo. Vanuit Venlo werden meer 
huizen gesticht, onder andere in Stevensbeek, Rijsbergen en Molenhoek. 
Zusters van Bethanië namen na de Tweede Wereldoorlog de zorg voor 
kinderen van NSB’ers op zich, een eerste aanzet tot hun latere werk voor 
de kinderbescherming.

Aanvankelijk wilden de zusters in De Beuken een tehuis voor werkende 
meisjes beginnen. Maar akelig dicht in de buurt, namelijk in Sonnaville 
aan de Kerkstraat, hadden broeders een tehuis voor werkende jongens 
geopend. Het bisdom wilde daarom niet meewerken aan de plannen en, 
in overleg met het ministerie van Justitie, werd besloten om in De Beuken 
een opvangcentrum en doorgangshuis voor jonge kinderen te vestigen. 
De doelstellingen van huize De Beuken waren in 1954 tweeledig: opvang-
centrum en doorgangshuis. De noodopvang was gericht op kinderen 
"die in een acute noodsituatie verkeren. Zij kunnen worden verzorgd en 
opgevoed tot de situatie zich hersteld heeft of verbeterd is." aldus de 
statuten.7 Daarnaast werden tijdelijk kinderen opgevangen die wachtten 
op plaatsing in een pleeggezin of een internaat.
De kinderen in De Beuken waren hier vaak geplaatst vanwege een rech-
terlijke uitspraak (meestal waren ze aan de ouderlijke macht onttrokken) 

of als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals de dood van een van 
de ouders. Eerste opvang werd geboden met de bedoeling dat ze daarna 
weer naar huis zouden gaan of elders permanent zouden worden onder-
gebracht. In principe liet men jongens toe in de leeftijd van twee tot twaalf 
jaar en meisjes tot hun achttiende jaar. Tot 1972 ving men in noodsitua-
ties ook baby’s op. Daartoe werd in De Beuken een speciale babykamer 
ingericht. Het creëren van een rustige ‘thuissituatie’ stond voor de leiding 
voorop. Bezoek van familie was alleen toegestaan op zondag en de 
leidsters spanden zich enorm in om het voor de kleine kinderen gezel-
lig te maken. In 1966 kwam er, dankzij een bijdrage uit de landelijke 
kinderpostzegelactie, in de tuin een bescheiden zwembad! Meestal waren 
er in De Beuken vier leefgroepen bestaande uit tien tot vijftien kinderen. 
De kinderen gingen naar de scholen in de buurt, de meisjes boven de 
twaalf jaar bezochten vaak de huishoudschool Rosa de Lima aan de 
 Sperwerstraat en werden voorbereid op kamerbewoning. Elke leefgroep 
had vaste leidsters en elke nacht sliep een van de leidsters bij haar 
groep. De meeste leidsters werkten jarenlang in De Beuken en hadden 
ook daarna nog een sterke band met elkaar. Zij organiseerden, samen 
met de zusters, vakantieadressen voor de kinderen en maakten uitstapjes 
naar de Blauwe Bergen in Wanroy en Hellendoorn. 

Jaarlijks was er een door de PTT gesponsord sinterklaasfeest en ook 
deden zij met de kinderen enthousiast mee met het carnavalsfeest in 
café Juliana aan de  Schependomlaan. Vanaf 1960 nam, zoals overal 
in  Nederland, de invloed van de zusters op de dagelijkse zorg af en 
werd het verzorgingswerk steeds meer door leken verricht. De meeste 
zusters vertrokken naar andere instellingen; in het klooster bleven zo’n 
vijf zusters achter, die vooral directietaken vervulden. In 1984 deed zuster 
Berthe Rommens, de laatste directrice, de deuren op slot. Vanaf de 
opening in 1954 hebben naar schatting ruim 2000 kinderen in De Beuken 
verbleven, variërend van een dag tot enkele jaren.

▲ De Beuken, Kerkstraat
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PATER DEHON
▼ Huize Pater Dehon, gymlokaal

▼ Kapel ▼ Pater Leo Dehon (1843-1925)
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Huize Pater Dehon, Dennenstraat
In juni 1947 kochten de paters van het Jozefklooster de villa Field View 
aan de Dennenstraat, dicht bij de Graafseweg.8 De villa heette voortaan 
Huize Pater Dehon en werd bijna 25 jaar observatiehuis voor voogdij-
jongens. Ook werd hier lager onderwijs gegeven. Pater Leo Dehon leefde 
in dezelfde tijd als de hiervoor genoemde pater Alcide Lacaste. En ook 
Dehon richtte zijn aandacht op de zwakkeren in de samenleving, met 
name jonge mannen en arbeiderskinderen in de Noordfranse industrie-
stad St. Quentin. Hier stichtte hij de Congregatie van de Priesters van het 
Heilig Hart (SCJ). Ook in Nederland werden kloosters gesticht van deze 
congregatie. De paters richtten zich op jeugdwerk, vooral in de grotere 
steden.

Het initiatief om Field View in te richten als doorgangs- en observatiehuis 
kreeg volledige steun van de Nijmeegse kinderbescherming. Door de 
oorlog waren twee doorgangshuizen in de stad verloren gegaan en Huize 
Pater Dehon voorzag dus in een behoefte. Uiteindelijk werd besloten tot 
nieuwbouw van slaapzalen en verblijfsruimtes, waarvoor de subsidie- 
toezegging in mei 1950 binnenkwam. Ruim een jaar later, op 14 novem-
ber 1951, kon Huize Pater Dehon officieel geopend worden. Vanaf het 
begin ontvingen de paters hier jongens van zeven tot vijftien jaar uit het 
hele land, die om een of andere reden onttrokken waren aan de zorg van 
hun ouders. Ze kregen in Huize Pater Dehon hun eerste onderdak, wer-
den psychologisch onderzocht en werden door de staf, het onderwijzend 
personeel en de groepsleiders geobserveerd. Binnen drie maanden werd 
een rapport gepresenteerd met een advies over de verdere verzorging 
van de pupil. Gedurende het verblijf kregen de jongens lager onderwijs. 
In de villa waren twee schoollokalen ingericht. De nieuwbouw bestond uit 
twee grote leefruimtes met daarboven de slaapzalen.

De meeste kinderen van Huize Pater Dehon werden geplaatst op last van 
de kinderrechter of de officier van Justitie. Een andere grote groep jon-
gens werd door een (rooms-katholieke) voogdijvereniging naar het huis 

verwezen. Zij zaten al in een internaat of een pleeggezin, maar leverden 
daar grote problemen op en moesten geobserveerd worden. Huize Pater 
Dehon voorzag inderdaad in een behoefte: binnen drie jaar tijd hadden 
zo’n 300 jongens hier tijdelijk gewoond, na tien jaar waren dat er ruim 
700. En de wachtlijst bleef onverminderd lang; altijd stonden er wel zo’n 
dertig jongens op die lijst. De opvangcapaciteit bedroeg vijftig jongens. 
Hoewel de maximale verblijfsduur drie maanden was, kwam het voor dat 
jongens er langer dan een jaar woonden. De jongens kwamen uit wat 
men toentertijd ‘onharmonische gezinnen’ noemde. Door opvoedings-
tekorten waren de meeste jongens emotioneel gestoord en er werd ge-
tracht deze stoornissen op te heffen. Daartoe werd er onder andere nauw 
samengewerkt met het Paedologisch Instituut van psycholoog Sneep. 

Tot de staf van circa twinig leden behoorden drie paters, vrijwel vanaf het 
begin waren dat Bernardus Reerink, Willibrordus van Schaijk en Bernar-
dus Veldhoven. Verder waren er zeven leiders en leidsters voor de groe-
pen jongens, twee leerkrachten, zes leden van de huishoudelijke dienst 
en drie leden van de psychologische dienst. Allen hadden een rol in de 
observatie. Vanaf 1955 was er ook een psychiater verbonden aan het 
huis en in 1956 kwam er een maatschappelijk werkster. De kroon op al dit 
werk was de opening van een door Estourgie ontworpen schoolgebouw 
op het terrein in 1960. Hierin kwam een instelling voor Bijzonder Lager 
Onderwijs (BLO) met klassen van slechts zestien leerlingen. De resulta-
ten van Huize Pater Dehon waren bevredigend; slechts weinig jongens 
kwamen na hun verblijf verkeerd terecht. 

In 1975 kocht de Stichting Jeugd en Gezin, een fusie van twee Nijmeegse 
voogdijverenigingen, Huize Pater Dehon. Exact 24 jaar na de feestelijke 
opening verlieten de drie paters van het eerste uur de villa. De school op 
het terrein ging verder als school voor zeer moeilijk opvoedbare  kinderen 
(ZMOK) onder de naam ’t Driespan, die in 2005 verhuisde naar de 
 Nijmeegse wijk De Gildekamp.

▲ Huize Pater Dehon met slaapzaal en klaslokaal, jaren '50
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Verwoeste huizen in de Dorpsstraaat, juli 1942
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H E E S
In	het	zijportaal	van	de	Petruskerk	hangt	een	plaquette	voor	

Arend	Hendrik	van	der	Lienden	die	als	dienstplichtig	soldaat	

op	12	mei	1940	in	Rotterdam	is	omgekomen.	De	gedenkplaat	

is	in	februari	1941	aangebracht.1	Van	der	Lienden	woonde	

met	zijn	vrouw	en	twee	kinderen	op	Kerkstraat	149	en	was	

het	eerste	Heese	oorlogsslachtoffer.	Door		verschillende	

	dramatische	gebeurtenissen	zouden	er	tussen	mei	1940	en	

mei	1945	13	inwoners	uit	Hees	omkomen	als	gevolg	van	het	

oorlogsgeweld.	In	de	komende	paragrafen	geven	wij	aandacht	

aan	deze	slachtoffers	en	enkele	bijzondere		oorlogsverhalen.2	

Elke	Heese	familie	kent	wel	een		dramatisch,	ontroerend	of	

heldhaftig	verhaal.	Veel	verhalen	bleven	in	de	familie,	werden	

in	niet	uitgegeven	dagboeken	of	memoires	opgeschreven	of	

werden	nooit	uitgesproken	en	gedeeld	met	anderen.	Zeker	tot	

de	jaren	zeventig	werd	er	niet	of	nauwelijks	over	de	oorlog	

gesproken	maar	de	laatste	decennia	komt	daar	verandering	in.	

In	krantenartikelen,	in	boeken	en	op	internet	zijn	steeds	meer	

verhalen	over	deze	jaren	te	vinden.	Deze	kleine	selectie	van	

Heese	oorlogsverhalen	biedt	inzicht	in	de	vele	aspecten	van	

de	Tweede	Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog: bommen, 
verzet en bevrijding

door Ernest Verhees

Hoofdstuk 5



64

De tuinbouwschool na de bommen van 22 juli 1942 Schade op hoek Dorpsstraat–Bredestraat, na 22 juli 1942

Krayenhofflaan ter hoogte van Brinkhoff en De Bie ná het bombardement van 22 februari 1944
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leven: de twee dochtertjes van de familie Jonker die woonde op nummer 
249, de 7-jarige Tonnie en 11-jarige Bep, en de toevallig passerende 18-
jarige leerling van de zeevaartschool Gerrit Jan Sipkes uit Amsterdam.7

Tramlijn 3 op 22 februari 1944
Het absolute dieptepunt voor Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was uiteraard het zware Amerikaanse bombardement dat het centrum 
van de stad trof op 22 februari 1944 en waarbij ruim 800 doden vielen. 
De vier Heese slachtoffers zijn slechts enkele voorbeelden van de vele 
dramatische verhalen over het noodlot dat zoveel Nijmeegse families trof 
op deze dag.8 Naast deze door Bart Janssen opgetekende verhalen zijn 
er ook veel herinneringen van Nijmegenaren die door stom toeval aan de 
dood ontsnapten. Ook Hees had veel zwaarder getroffen kunnen worden 
als de bommen die neerkwamen in een weiland bij de Molenweg en de 
Dikkeboomweg verderop terecht waren gekomen en geen blindgangers 
waren geweest.9 Op die 22e februari vielen er ongeveer 30 bommen tus-
sen de spoorlijn Nijmegen – Oss en de landerijen aan de Kerkstraat. 

Hét verhaal van Hees en het bombardement is dat van lijn 3, waarvan 
één tram ten tijde van het bombardement in de Krayenhofflaan richting 
Hees reed en één in de Oude Heselaan richting centrum. Toen voor de 
tweede keer die dag het luchtalarm ging, stopte de tram in de Krayen-
hofflaan en zochten de passagiers een goed heenkomen. Velen zochten 
toevlucht in de slagerij van Brinkhoff en de naastgelegen bakkerij De Bie. 
Dit huizenblok kreeg echter een voltreffer waarbij twintig doden vielen. 

Corry van Haeren was 16 jaar en woonde met haar ouders en negen 
broers en zussen op de Bredestraat 46. Ze kwam elke dag met haar jong-
ste zusje Fransje naar huis om te eten. Haar zus M.Th.J. Oldenhof-van 
Haeren (Mies) vertelde later over haar zoektocht na het bombardement. 
"Op de Krayenhofflaan zag ik de lege tram staan en ik realiseerde me dat 
Corry waarschijnlijk in dié tram had gezeten. Ik belde aan bij de pastorie 
van de domicanen om te vragen of zij wisten waar alle passagiers waren. 
De pater gaf niet direct antwoord, maar ik zag aan zijn gezicht dat hij 
meer wist. Ik mocht binnenkomen en hij ging me voor naar de kerk. Nooit 
meer zal ik dat moment vergeten. Tussen de doden, die daar in een rij 
op de grond lagen, zag ik Corry liggen." Haar zusje Fransje had de tram 
gemist en was lopend naar huis gegaan. Dit was haar redding geweest.
Ook Tonny Peters en zijn vader, eigenaar van café Juliana aan de Dorps-
straat, ontsnapten aan de bommen. Zij zaten ook in de tram maar be-
sloten na het luchtalarm te voet verder te gaan. "Nauwelijk waren we de 
Oude Heselaan ingeslagen of we hoorden een onbeschrijfelijke herrie. De 
bommen vielen. Ik sprong over een tuinmuurtje en liet me erachter vallen. 
Mijn vader lag ervoor. Bomsplinters sloegen gaten in de muur achter ons 
en het werd ontzettend donker. We hebben daar gelegen tot het stof op-
trok." Samen met zijn overbuurman Toon Nieuwenhuis is hij de puinhoop 
ingegaan. "Overal klonk geschreeuw, gegil en gehuil. Uit de hele buurt 

Gevaar uit de lucht
De betrekkelijke rust in Hees in de zomer van 1942 werd in de nacht 
van 21 op 22 juli wreed verstoord toen midden in het dorp een zware 
Engelse bom neerkwam.3 "22 juli vielen 2 zware bommen in Hees. (…) 
Het gebeurde ’s nachts om 2 uur. Je hoorde geen klap maar een gewel-
dige zucht wind.", aldus een getuige.4 De krater met een doorsnede van 
ongeveer 6 meter lag in het achterste deel van het huis aan de Dorps-
straat nummer 122. Dit huis en de naastgelegen huizen (nummers 126 
en 118) werden volledig verwoest en tientallen panden in de omgeving 
raakten zwaar of licht beschadigd, zo blijkt uit het proces-verbaal. Alle 
huizen werden (tijdelijk) onbewoonbaar en een groot deel is afgebroken. 
Gezien deze grote schade viel het aantal slachtoffers eigenlijk nog mee. 
Naast twee zwaargewonden en drie lichtgewonden waren er drie doden 
te betreuren. Op nummer 118 (Villa Marie) kwamen beide bewoners om 
het leven: de gepensioneerde belastingambtenaar en weduwnaar Helmer 
Harmannus Jansen en zijn zoon Helmer Geert. In de direct getroffen Villa 
Frisia (nr. 122) sneuvelde de gepensioneerde hoofdonderwijzer Andreas 
van Loon. Zijn vrouw raakte gewond en overleefde de oorlog. 

Meneer en mevrouw Tuuk van nummer 126 waren die nacht toevallig niet 
thuis, maar in het huis sliepen wel de dienstmeid Nellie Leenders en haar 
zus Marietje. De laatste vertelde in 1987 aan Paul Eijkhout haar verhaal 
over de inslag waarbij haar zus zwaargewond raakte. "Er vlogen vliegtui-
gen over: zzjj, zzjj. Opeens hoorden we wat aankomen. Uit angst trok ik 
de dekens over me heen….en verder wisten we niets meer. We hebben 
niets van de ontploffing gemerkt of gehoord. Alleen: we hoorden iets 
aankomen……"5 De zusjes konden na de inslag nog wel lopen en werden 
opgevangen bij bakkerij Las in de Dorpsstraat. Vandaar werden ze naar 
het ziekenhuis gebracht waar ze, op één kamer met mevrouw Van Loon, 
veel aandacht kregen als een van de eerste Nijmeegse oorlogsgewon-
den. Een tweede brisantbom was diezelfde nacht terechtgekomen op een 
stuk bouwland bij de Kerkstraat. Er vielen geen slachtoffers maar er was 
wel schade aan enkele huizen, zoals ook blijkt uit de aantekeningen van 
C. L. M. Lambrechtsen van Ritthem uit die tijd.6 

Tijdens de oorlog zijn in Nijmegen een honderdtal bommen, projectielen 
en vliegtuigen neergekomen met veel schade, gewonden en dodelijke 
slachtoffers tot gevolg. Hees kreeg in 1943 geen directe treffers maar er 
waren wel diverse incidenten in de directe omgeving. Zo stortte in mei 
een Engelse bommenwerper neer in Neerbosch, op een boerderij langs 
de toenmalige Kanaalbrug ter hoogte van het huidige ANAC-terrein. Zes 
bemanningsleden kwamen om het leven. Hoewel er veel onderdelen en 
brokstukken in de lijn van de laatste meters van de vlucht recht boven 
Hees waren neergekomen, vielen er geen plaatselijke gewonden of do-
den. Op 8 september 1943 stortte een Duits vliegtuig neer midden op de 
Oude Heselaan, ter hoogte van de Emmastraat. Een groot aantal huizen 
liep schade op, er vielen zes gewonden en drie kinderen kwamen om het 
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Tonny Peters, 2011

In het voormalige pension 
Buitenlust zaten vier Heese-
naren ondergedoken voor 
de Arbeitseinsatz. Door de 
bijzondere inrichting van het 
huis was een achterkamer 
voor onverwachte bezoe-
kers moeilijk te bereiken. 
Twee van de onderduikers 
waren broers van Tonny 
 Peters die mei 2011, na lan-
ge tijd het deels verbouwde 
huis bezocht. Hij wees de 
vluchtroute via het luik en 
het dak aan en vertelde dat 
een controle op het laatste 
moment voorkomen was 
door ze naar de Dorpsstraat 
in Neerbosch te verwijzen.
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 illegaal netwerk ingezet kon worden. Dat er, althans in 1943, zo’n netwerk 
was, blijkt uit het verhaal over de piloten van de neergestorte Lancaster in 
Neerbosch in 1943. Door de zware explosie waren twee bemanningsle-
den uit het vliegtuig geslingerd. De bommenrichter Hood-Morris kwam per 
parachute neer in de achtertuin van de familie Gijsbers aan de Molenweg 
en kapitein Parselle landde in de appelboomgaard van de familie Van 
Maanen aan de Kerkstraat. De gemeentepolitie pakte Hood-Morris al snel 
op in de Molenstraat en droeg hem de volgende dag op het politiebureau 
op de hoek van de Graafseweg en de Dennenstraat over aan de Orts-
kommandant. Parselle had meer geluk doordat Van Maanen hem hielp 
veilig weg te komen uit Hees.13

Over de onder grote geheimhouding georganiseerde verzetsacties 
waarover uiteraard zo weinig mogelijk verteld werd, is ook na de oorlog 
soms niet of nauwelijks gesproken. Het was voor de kinderen van Peter 
Will een grote verrassing toen hun vader op 1 december 1943 van zijn 
bed werd gelicht in zijn huis aan de Bredestraat (nu nr. 28). In 2008 
schreven twee zoons het levensverhaal van hun vader op.14 Over zijn 
activiteiten voor het verzet hebben ze weinig concreets gevonden. "Erg 
veel daarover wisten wij als kinderen niet en naar achteraf bleek, heeft 
vader daarover ook tegenover moeder waarschijnlijk weinig los gelaten. 
Wel wist moeder, hoe ze moest omgaan met onbekenden, die naar vader 
vroegen; daarvoor was een soort legitimatie bedacht, die bestond uit 
bijvoorbeeld een deel van een krantenpagina of ander papier, waarvan 
op onregelmatige wijze een hoekje was verwijderd. De bezoeker moest 
zich dan legitimeren door dat afwezige hoekje te tonen, zodat moeder 
het kon inpassen en zodoende wist met een vertrouwd iemand te maken 
te hebben." Will is in verschillende onderdelen van het verzet actief 
geweest, zoals het helpen van geallieerde piloten, deelname aan een 
illegale  radiogroep, hulp aan onderduikers en het verspreiden van illegale 
bladen.15 Zijn arrestatie had vermoedelijk te maken met zijn betrokken-
heid bij het verzetsblad Trouw. Diezelfde nacht waren namelijk meer 
leden van de illegale groep die voor de verspreiding van Trouw zorgden, 
door Nederlandse politieagenten gearresteerd.

Over die arrestatie op 1 december 1943 schreven de zoons van Will: "In 
de late avond – het was na elven – van woensdag 1 december 1943 werd 
het gezin met veel geweld uit zijn slaap gewekt. Vader en moeder lagen 
ook al in bed. Er werd langdurig aan de voordeur gebeld en hard ge-
bonsd. Ook de achterdeur onderging een bonsbombardement. Vader en 
moeder kwamen snel uit bed; zij droegen ons op in bed te blijven. Vaders 
eerste daad tegelijkertijd was zijn vluchtweg bekijken, namelijk via het 
balkon boven de uitgebouwde keuken. Hij kon dan met een flinke sprong 
over het tussen de huizen gelegen gangetje op een zelfde balkon van de 
familie Best, onze buren, komen. Daar was de slaapkamerdeur, volgens 
kennelijke afspraak, altijd open. De bonzer op de achterdeur had deze 
vluchtweg blijkbaar ook al verkend en stond met een getrokken pistool op 
de uitkijk, naar moeder later vertelde. De andere vluchtweg, via de tuin 

kwamen mensen helpen, maar dat was levensgevaarlijk. Ze klommen 
over muren en balken om slachtoffers te bereiken, maar steeds braken er 
stukken muur af en vielen er balken naar beneden." Na thuiskomst bleek 
zijn zus Aggie niet te zijn thuisgekomen. Na drie dagen zoeken kregen ze 
op vrijdag te horen dat ze onder het puin van de St. Stevenstoren in de 
Stikke Hezelstraat was gevonden.10

In de al eerder aangehaalde dagboekaantekeningen vertelt Lambrecht-
sen-Van Ritthem (Kerkstraat) over de lotgevallen van zijn kinderen die 
altijd met de tram naar school gingen. "Nikel en Carleentje waren ook op 
weg naar huis met de tram in de Krayenhofflaan. Nikel was bij de halte 
uitgestapt en op weg naar de stad, omdat hij bij het vorige luchtalarm 
zijn tasch had laten liggen, toen de vliegtuigen kwamen. Hij vluchtte 
een smederijtje binnen en was daar veilig, hoewel de bommen vlakbij 
insloegen. Carleentje en het dochtertje van de dominee werden door een 
meisje uit de tram mee de straat opgenomen en toen de bomen vielen 
door het meisje plat op de straat gedrukt. Dit was hun redding. Onder 
het puin en stof is ze toen naar huis gestapt, terwijl veel kinderen uit die 
tram, die een slagerswinkel binnen vluchtten onder het puin van de winkel 
bedolven werden en omkwamen. Er vielen namelijk een of twee bommen 
in woonhuizen vlakbij de tramhalte. Het hele bombardement duurde 20 
à 30 seconden. Huug en Anneliesje hadden met de tram van 1 uur naar 
school gemoeten, maar meenden dat deze door het eerste luchtalarm er 
nog niet was en misten daardoor de tram. Ook vlak naast deze tram in 
de Oude Heesschelaan sloeg een bom in en veroorzaakte veel kapotte 
ruiten." De kinderen waren dus heel toevallig ongedeerd gebleven. Zijn 
vrouw, de bekende kunstenares Helena de Baat, verloor door het bom-
bardement wel vijftien schilderwerken die bij kunsthandel Pollmann in de 
Broerstraat stonden. Hieronder waren "…heel goede portretten, van de 
beeldhouwer Maris, de cellist Franke en van Betty, stillevens en dierbare 
stukken, als de vuurduvel, de visch (voor het gerecht) en anderen. Deze 
serie sloot een periode in haar schildersleven af en ook daarom is het 
heel jammer dat zij verbrandden."11

Verzet en onderduiken
Het is moeilijk een volledig beeld te krijgen over het verzet. Ook in Hees 
is er ongetwijfeld illegaal naar de radio geluisterd en was er klein verzet, 
zoals Duitsers de verkeerde weg wijzen, voor ze op de grond spugen of 
een anjer in de revers van de jas dragen. Vanaf 1943 doken vele jonge 
mannen onder om te voorkomen dat ze in Duitsland moest werken; ook 
uit Hees zijn daarvan enkele voorbeelden bekend. In het voormalige 
pension Buitenlust aan de Dorpsstraat zaten vier mannen ondergedoken 
voor de arbeidsinzet, zo vertelde Tonny Peters. Het ging om zijn broers 
Henk en Albert, Toon Engelaar en Jan Abbing. Ze hadden in het huis, 
waar Henk officieel ook woonde maar uit verhuisd was, een afgescheiden 
deel gemaakt. Alleen de pastoor en dokter wisten er van.12 
Voor zover bekend woonden er in Hees geen Joden waarvoor een 
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hoven gepasseerd was, snel naar Arnhem te kunnen doorstoten,was ook 
de inname van de bruggen over het Maas-Waalkanaal noodzakelijk. Op 
maandagochtend 18 september mislukte de poging om de verkeersbrug 
en de spoorbrug bij de Graafseweg te veroveren. Beide bruggen waren 
de dag daarvoor al opgeblazen, net als de brug bij Neerbosch naar de 
Weesinrichting. Albert Uijen meldde in zijn verslag van de bevrijding van 
Hees dat die zondagavond al de eerste Amerikaan bij de IJzeren Brug (bij 
Neerbosch) was gesignaleerd.16

De naderende geallieerden zorgden uiteraard voor grote consternatie 
bij de diverse in Nijmegen gestationeerde Duitse instanties. Op 17 en 
18 september ontruimden ze de meeste gebouwen en vertrokken de 
functionarissen. De in het studiehuis St. Jozef verblijvende SS-troepen 
staken voor hun vlucht eerst een op het terrein staande bus in brand en 
kort daarna ook Villa Andelshof en het studiehuis zelf. Dat laatste was 
zelfs gevuld met munitie en met benzine begoten. De brandweerpost in 
Hees rukte meteen uit om de brand te blussen. Toen een deel van de SS-
troepen terugkwam en Heesenaren enkele Amerikaanse parachutisten 
waarschuwden, openden deze per ongeluk het vuur op de brandweer-
mannen. Brandwacht Arts raakte hierbij gewond. Villa Andelshof was niet 
meer te redden maar het grootste deel van het studiehuis wel. De boeken 
van de in Andelshof gevestigde bibliotheek waren al in 1942 in veiligheid 
gebracht.17

Op 18 september waren er in Hees enkele beschietingen tussen verken-
nende Duitse en Amerikaanse eenheden maar de zware gevechten 
concentreerden zich in Nijmegen-Oost en het centrum voor de verovering 
van de Waalbrug. De eerste Engelse tanks die op dinsdag 19 septem-
ber vanuit Grave kwamen, moesten bij Heumen het Maas-Waalkanaal 
oversteken om vanuit Groesbeek in de richting van het centrum door te 
kunnen rijden. Omdat deze aanval stokte, ontstond het plan om via een 
oversteek van de Waal de noordelijke brugoprit te veroveren. Omdat 
daarvoor een plek ten westen van de spoorbrug werd gekozen, moes-
ten de Amerikanen met een omtrekkende beweging door de stad, via 
het Goffertpark en Hees en langs het Maas-Waalkanaal naar de Waal. 
"Woensdag tussen 12 en 2 kwamen de Amerikanen van de Kerkstraat, 
Hees in tirailleurlinie naar de Breedestraat. Halverwege de Breedestraat 
zijn zij echter teruggekeerd en hebben hun weg genomen over een van 
de "Dammen" (de Laarse), naar de Grote Centrale", aldus Albert Uijen.18 
Vanuit de elektriciteitscentrale kon dekking worden gegeven aan de 
beroemde heldhaftige overtocht die uiteindelijk tot de inname van de 
Waalbrug leidde. Hees was dankzij deze operatie al op woensdag  
20 september bevrijd.

Kort na de bevrijding van Nijmegen werd de kern van Hees nogmaals 
zwaar getroffen. Op maandag 25 september stortte een Amerikaanse 
bommenwerper neer op twee huizen aan de Dorpsstraat, recht tegenover 
de kerk. Hoewel de in het naastgelegen Kruisherenklooster gevestigde 

naar het open land erachter was zonder meer afgesloten. Na korte tijd 
werden ten einde raad door vader of moeder de voor- en achterdeur ge-
opend." Will werd gearresteerd en na een huiszoeking naar het Huis van 
Bewaring in Arnhem gebracht vanwaar hij in mei 1944 naar Kamp Amers-
foort werd overgebracht. Van Amersfoort ging hij naar Duitsland waar hij 
tussen 13 en 18 april 1945 tijdens een transport vanuit concentratiekamp 
Neuengamme naar Bergen-Belsen overleed. De officiële bevestiging 
van zijn overlijden kwam pas zes jaar na de nationale bevrijding: op 26 
juli 1951. Peter Will kreeg postuum veel onderscheidingen en eervolle 
vermeldingen voor zijn verzetswerk. Op 13 april 1946 werd in het slacht-
huis, waar hij werkte, een gedenksteen onthuld. Voor zijn zoons was de 
herbegrafenis op het Ereveld te Loenen in 1966 de ultieme erkenning van 
de waarde van zijn werk. 

Bevrijding, Andelshof in brand gestoken
Op zondag 17 september begon als onderdeel van operatie Market 
Garden ook de bevrijding van Nijmegen. Drie regimenten parachutisten 
van de Amerikaanse 82nd Airborn Division landden vanaf 14.00 uur rond 
Groesbeek en Grave. Het 504th regiment bezette al snel de brug bij 
Grave en trok op in de richting van Groesbeek om ook de bruggen over 
het Maas-Waalkanaal in handen te krijgen. De Duitsers konden nog wel 
de brug bij Malden opblazen maar die van Heumen niet meer. Nadat 
de Amerikanen de hoogvlaktes rond Groesbeek veilig hadden gesteld, 
konden ze zich richten op het hoofddoel: de verovering van de Waalbrug. 
Om met de tanks en infanterie van het Engelse leger, dat inmiddels Eind-

▼ Jozefklooster en Andelshof na de brand van 18 september 1944 ▼ Gevelsteen, slachthuis Nijmegen, Havenweg 2, geplaatst 13 april 1946 
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gevestigd, want zijn divisie had begin december de taak gekregen om 
het geallieerde bruggehoofd en de ingenomen stellingen in de Betuwe te 
verdedigen. Hiervoor was deze Engelse divisie ingedeeld bij het Eerste 
Canadese leger.

Het huis van de familie Nieuwenhuis aan de Dorpsstraat was door een 
Engelse kapitein uitgekozen als een soort hoofdkwartier. Mevrouw Toos 
Nieuwenhuis, die toen 16 jaar was, kan zich dit in 2010 nog goed herin-
neren. Ze noemt zo de namen op van enkele Engelse militairen die in 
hun huis waren ingekwartierd. "Er stonden rond september opeens dertig 
tanks en militaire voertuigen in de straat. De smederij en onze winkel 
werden gevorderd en ook de overkant, de loodsen van de graanopslag 
van Vogelzang. Ze vroegen het heel netjes hoor. Zo’n tien sliepen er bij 
ons in huis, aan de overkant nog eens een stuk of dertig. Daar hadden ze 
ook een keuken." Beneden in de voorkamer had de kapitein zijn kantoor 
en hier ontving hij generaal Montgomery. Toos heeft de theekopjes nog 
ingeschonken voor de generaal. Vermoedelijk was dit in februari 1945 
aangezien hij toen ook aanwezig was bij een grote bespreking met de 
hoogste officieren in Weesinrichting Neerbosch. "We begrepen dat Mont-
gomery troepen wilde inspecteren. Hij kon niet over de brug en is toen 
naar Hees gekomen. Montgomery heeft een nacht bij ons geslapen in de 
voorkamer of in de winkel." 20 

hulppost van de brandweer snel ter plaatse was, kwamen vier bewoners 
om het leven. Van de familie Dodemont van nummer 148 bezweken de 
zussen Everdina Louisa (geb. 11-4-1879) en Arnolda Francisca (geb. 20-
9-1899) enkele dagen later aan hun verwondingen. Hun moeder overleed 
in november. Huishulp Maria Johanna Satink kwam direct om in de brand. 
De huizen raakten onherstelbaar beschadigd en werden afgebroken.19 

Frontstadperiode, Montgomery op bezoek
Het ongeval van 25 september toont aan dat ook na de bevrijding van 
Nijmegen het gevaar nog lang niet geweken was. In deze frontstad-
periode, waarbij de stad vrijwel dagelijks onder vuur lag, kwamen in 
heel Nijmegen nog eens ongeveer 800 burgers om het leven. Hees lag 
wat veiliger, verder van de Waal en heeft het hierdoor minder zwaar te 
verduren gehad. Toch was van september 1944 tot mei 1945 de oorlog 
ook in Hees niet ver weg. Dat kwam door de aanhoudende dagelijkse 
dreiging en door de nadrukkelijke aanwezigheid van veel Engelse en 
Canadese soldaten. Deze hadden onder andere het studiehuis St. Jozef, 
Huize Sancta Maria, het Dominicuscollege en de loodsen van Vogelzang, 
naast Juliana gevorderd. Het ging vermoedelijk voor het merendeel om 
soldaten van de Engelse 49e West Riding Division, beter bekend als de 
Polar Bears, vanwege hun eerdere legering op IJsland. Generaal Gordon 
Holmes MacMillan had in Weesinrichting Neerbosch zijn hoofdkwarier 

▲  Plaquette bezoek Montgomery (Van 't Lindenhoutmuseum)
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Dutch girl’ en dat hij heeft hij nooit gedaan. Hij stuurt met mijn verjaardag 
en oudjaar altijd een kaart." In 1948 en 1954 is Ria Peters zelfs nog een 
maand naar Dover gegaan, waar Harold met vrouw en dochter woonde. 
In 1995 is hij voor het laatst, tijdens de vijftigjarige herdenking van de 
bevrijding, in Nijmegen geweest. Haar broer Tonny vertelt dat hij kort na 
de oorlog met een vriend naar Duitsland is gegaan om Peter Müller te 
bezoeken, een Duitser met wie ze tijdens de oorlog een goede relatie 
hadden opgebouwd. Hij werkte als kok in studiehuis St. Jozef en nam het 
niet zo nauw met de Duitse regels. Ze bouwden een vriendschap op met 
Müller die in een klein plaatsje in het Rheinland woonde en het Nijmeegs 
goed kon verstaan. Zo heeft de bezettingstijd naast veel verdriet ook 
bijzondere vriendschappen voortgebracht.21 

Repatriëring kampgevangenen
Het laatste Heese oorlogsverhaal is dat van Louis Moons. Hij woonde 
 tijdens de oorlog met zijn ouders, broers en zussen op Dorpsstraat 17b. 
De woning en het bedrijfsgebouw "De Wijnrank" van zijn vader A.C.J. 
Moons, waren door de Engelsen gevorderd. Van oktober 1944 tot april 
1945 waren er soldaten van de Royal Engineers ingekwartierd. 
De op dat moment 10-jarige Louis Moons schrijft hierover: "Geslapen 
werd op de grote zolder boven het bedrijf. (…) Het kantoor stond vol met 
zend- en ontvangstapparatuur en overal liepen kabels. Voor ons, de kin-

In café Juliana van de familie Peters konden de in Hees en Neerbosch 
ingekwartierde soldaten bijkomen van de spanningen aan het front en 
was er gelegenheid om te dansen. De toen 13-jarige Ria Peters weet nog 
goed dat ze stiekem mee ging dansen. Niet met de Engelsen uiteraard, 
vader mocht het toch niet zien. Het was voor de jongens en meisjes een 
spannende tijd, zo blijkt uit de verhalen van Toos en Theo Nieuwenhuis 
en Tonny en Ria Peters. Toos: "Er gebeurde zoveel met al die soldaten in 
huis. Elke avond stonden ze in de keuken te wassen en te scheren. Dan 
zongen ze luid ‘Amore, amore’. Als ze wacht liepen in de avond brachten 
we wel eens een beker chocomel." Ze kregen van de soldaten wel eens 
chocolade toegestopt en van parachutestof maakten de moeders mooie 
rokken. 
Over het algemeen verliepen de dansavonden in café Juliana rustig. 
Tonny Peters herinnert zich wel een incident met soldaten en zijn broer. 
Die kon het niet goed hebben dat zijn liefje bijna verplicht met die Engel-
sen moest dansen ("De pater kwam ze thuis ophalen."). De vechtpartij 
kwam zelfs voor een militaire rechtbank, boven bij Vogelzang. Toch zijn er 
in deze tijd vooral veel vriendschappen ontstaan tussen de Engelse mili-
tairen en de bewoners waar ze ingekwartierd lagen. De contacten hebben 
ook na de oorlog lang stand gehouden. Toos Nieuwenhuis en Ria Peters 
hebben zelfs nu nog steeds contact met de inmiddels 91-jarige Harold 
More. Ria: "Ik heb hem bij zijn vertrek geschreven: ‘Don’t forget your little 

Ria Peters en Harold More in 1945 en in 2005
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▼ Gevangenen ophalen uit Duitse kampen na de bevrijding
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Kruis; naast hem Jos en Gerard van Haeren (Wasserij Edelweiss, Bre-
destraat). Deze vormden met enkele andere Nijmegenaren de bewaking 
van het konvooi."

Deze tocht was zeer waarschijnlijk een onderdeel van de activiteiten van 
de door kapelaan Schellekens opgerichte Nederlandse Informatiedienst 
Arbeiders Duitsland (NIAD). Die had zich aanvankelijk gericht op het ver-
krijgen van informatie over in Duitsland te werk gestelde arbeiders, maar 
concentreerde zich na de nationale bevrijding in mei 1945 op de Neder-
landse kampgevangenen. De NIAD werd een van de grootste particuliere 
organisaties die Nederlanders in de Duitse kampen bijstond en naar 
Nederland haalde. Nijmegen was aan de grens met Duitsland hiervoor 
een goede uitvalsbasis. Het Dominicuscollege in Neerbosch fungeerde 
nog tot augustus 1945 als repatriëringskamp.22

Inmiddels was men ook in Hees begonnen met de wederopbouw van met 
name de zwaar getroffen kern rond de Petruskerk. De verwerking en de 
verhalen kwamen later.

deren Moons, een geweldige periode. Buiten de Cadbury chocolade, de 
candies en chewing gum genoten we met volle teugen. In de lange win-
ter van ‘44 met veel sneeuw, werd druk sneeuwballen gegooid en sleetje 
gereden. Sergeant Robinson speelde in onze huiskamer  regelmatig 
piano." Op bovenstaande foto's staan leden van de familie Moons met 
de Engelse militairen achter hun huis. 

De foto op de linkerpagina toont een heel ander aspect van de oorlog. 
Moons schrijft hierover: "Begin 1945 is er door mensen uit Hees en 
Nijmegen een groep gevormd met als doel ex-gevangenen uit Nijmegen 
uit de inmiddels bevrijde Duitse kampen op te halen. Deze niet-militaire 
groep van 18 personen zijn voor deze particulier georganiseerde missie 
hiervoor speciaal geüniformeerd. (…) Met twee grote verhuiswagens van 
Nijmeegs verhuisbedrijf Verkroost (2 chauffeurs rechts onder) werden 
verschillende kampen bezocht, onder andere Bergen-Belsen, om aldaar 
oud-kampgevangenen op te halen. Er was een medische staf met vier 
verpleegsters, waaronder Els van Haeren uit de Bredestraat. Mijn vader 
Adri Moons (41) links op de hoek knielend, was toen kapitein Rode 

▲  Met militairen achter het huis van familie Moons
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H E E S
Het	boerenleven	van	Hees	gaat	terug	tot	in	de	Romeinse	tijd,	

zoals	in	het	eerste	hoofdstuk	is	geschetst.	Vanaf	de	13e	eeuw	

werd	steeds	meer	woeste	grond	ontgonnen	en	bewerkt.	Zo	kon	

het	gebied	rond	Hees	zich	ontwikkelen	tot	een	voedselschuur	

voor	Nijmegen.	Het	gebied	ten	westen	van	de	stad	werd	

door	deze	ontginningen	goed	ontsloten	en	dat	maakte	het	

vanaf	de	17e	eeuw	ook	aantrekkelijk	voor	rijke	lieden	om	

landgoederen	en	buitenverblijven	op	te	richten	met	vaak	fraai	

aangelegde	tuinen.	Hier	schetsen	we	de	ontwikkeling	van	het	

luxe	buitenleven	en	van	de	professionalisering	van	de	land-	en	

tuinbouw	vanaf	het	midden	van	de	19e	eeuw.1

Groen Hees: 
groente, fruit, bloemen en buiten wonen

door Jan Brauer 

Hoofdstuk 6
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1913. Aan de Wolfskuilseweg werd in 2010 een oud kassencomplex 
toegevoegd aan Park West, na jarenlange politieke druk van de Vereni-
ging Dorpsbelang Hees. Hier ontstond het parkje Lugtigheid, vernoemd 
naar de familie Van der Lugt die vanaf 1915 drie generaties lang eigenaar 
was van kwekerij Gerretsen & Valeton. De bedrijfswoning staat nog aan 
de Schependomlaan. Gerard van der Lugt, directeur van 1966 tot aan 
de sluiting in 1995, herinnert zich: "Mijn opa werd in 1915 bedrijfsleider. 
Het was voor die tijd een flink bedrijf met twee winkels in de stad en veel 
tuinonderhoud bij villa’s in Hees. Na een jaar wilde Gerretsen & Valeton 
de kwekerij afstoten en mijn opa werd de nieuwe eigenaar. Gerretsen & 
Valeton ging verder met een bloemenzaak, eerst in de Hertogstraat, later 
in de Van Welderenstraat, die Gerva heette. In 1917 betrok mijn opa de 
‘bedrijfswoning’ van de familie Valeton."3 De kwekerij was in 1887 door 
H.A. Gerretsen opgericht, met de naam de Kastanjeboom. Zo’n tien jaar 

 Land- en tuinbouw,  
bijzondere kwekerijen
De betrekkelijk laag gelegen gronden in en 
rond Hees liepen geregeld onder water door 
rivieroverstromingen, zoals eerder beschreven. 
Deze overstromingen hadden overigens wel een 
gunstige uitwerking op de samenstelling van de 
grond door het achtergelaten slib. Daardoor was 
de zogenoemde ‘zavelgrond’, van klei met een 
hoog percentage zand, redelijk vruchtbaar en goed 
te bewerken. Men verbouwde er rogge, boekweit, 
erwten, haver, gerst, aardappelen (sinds 1770), 
lange knollen en als veevoer rode klaver en spur-
rie. Vanaf 1900 werden ook suikerbieten, wortels, 
voederbieten en maïs geteeld. Met de vestiging 
van rijkere villabewoners in Nijmegen werd het 

ook aantrekkelijk om meer luxe producten te gaan kweken, zoals bomen, 
heesters en bloemen, vaak in (verwarmde) kasculturen. Al in 1827 meld-
de de bloemist Burger in de Nijmeegsche Courant dat hij in een galerij 
aan de Waal "maandrozen, rododendrums, pelargoniums..." te koop aan-
bood. Zijn kwekerij was gevestigd aan de huidige Kerkstraat. Daar dichtbij 
begon een eeuw later Theodorus Hutting een bloemisterij. Hutting had als 
tuinman in de grote tuin van villa Andelshof het vak geleerd; pas in 2010 
werd na enkele generaties deze bekende bloemisterij aan de Kerkstraat 
gesloopt. Schuin tegenover Hutting lag rond 1900 het grote kassencom-
plex Schoonhorst, de grote handelskwekerij en bloemisterij van de heren 
Kas & Van Ommen. Zij waren bekend om de vele varensoorten die ze 
kweekten, zoals de Pteris Novimagensis en de Adiantum Schoonhorstii. 
Een stukje verderop, bij de latere Stenen Bank, was de bekende rozen- 
en boomkwekerij van Koldenhof gevestigd. 

Hofleverancier en resterende kweekkassen 

Zo kende Hees tot in de jaren ’70 van de 20e eeuw een relatief groot 
aantal gespecialiseerde kwekerijen. De meeste daarvan zijn verdwenen, 
maar hier en daar resteert nog een oud kassencomplex. Zoals aan het 
Kerkpad, waar Reinier Hoenselaars in 1910 de komkommerkwekerij 
Sikua-Phutourgia begon. Ruim 90 jaar hebben zoon Piet en kleinzoon 
René de kwekerij voortgezet, de laatste twintig jaar met een monocultuur 
van Hoya-bella.2 Na de sluiting in 1997 werd in de kassen een wijngaard 
opgezet. In 2000 werd de eerste wijn geproduceerd; de opbrengst gaat 
naar een goed doel. Tussen Bredestraat en Energieweg werkt Breed 
Groen Kwekerij, een gemeentelijke werkvoorziening, in kassen van voor-
malige Heese kwekerijen, zoals Gelria, Novio en de Schollenkamp (fami-
lie Janssen). Ook de bekende koelvemen van Blokland lagen daar vanaf 

▼ Helena de Baat, Schilderij met kassen

▲  Reclame uit 1910, de twee woonhuizen staan nog aan de Schependomlaan
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voor Nijmegen en omgeving. In 1920 werd deze Rijks Winter Tuinbouw-
school op de hoek Marialaan-Voorstadslaan in gebruik genomen. De 
woning van de conciërge, tevens chef-proeftuin, staat er thans nog, naast 
het koetshuis van het voormalige Leeuwenstein. Aan de overkant van de 
Marialaan lag vanaf 1950 jarenlang de Nijmeegse veiling. Het theore-
tisch onderwijs vond plaats van oktober tot maart. De praktijkervaring 
moesten de leerlingen in de overige maanden thuis opdoen door mee 
te werken in het familiebedrijf. De vakken waren toegespitst op de teelt 
van fruit, groente en bloemen. Maar ook bloemisterij en tuinarchitectuur 
werden onderwezen. Belangrijk was dat de school gecombineerd werd 
met de Proef- en Schooltuin, waarvoor de gemeente aan weerszijden van 
de  Marialaan grond ter beschikking had gesteld. Hier werden proeven 
genomen met cultuurmethoden, bemesting, gewassen en ziektebestrij-
ding. Heese kwekers waren zowel betrokken bij de school als bij deze 
proeftuin. In 1957 veranderde de naam in Rijks Middelbare Tuinbouw 
School en vanaf 1959 werd er middelbaar onderwijs gegeven in een ge-
wone schooljaarcyclus. In 1976 werd de school afgebroken en verhuisde 
de opleiding naar de Energieweg. Na een aantal reorganisaties en fusies 
ontstonden zo de Helicon-opleidingen. Deze organisatie met nog tien 
vestigingen in andere steden, verzorgt ‘groen’ onderwijs voor MBO en 
VMBO. Het  Bedrijfsbureau van Helicon houdt kantoor aan de Schepen-
domlaan, in het schoolgebouw waar vanaf 1931 de Lagere Landbouw-
school was gevestigd.4

Errepel en rog

"’n Goed errepeljoar hebben we ien ’t Schependom nog al gehad, en al 
zien ze aon den hooge kant, um dâ de zon daor dichter bij was, wel nie 
groot van stuk, over de goeie smaok heurde algemein zwetse; er zit zo 
als de geleerde lui zeggen, ’n groot gehalte aon zetmeel ien, en da is ’n 
goei teiken. As nou de pries ma goed blieft, dan wordt er nog wel ’n flink 
stuk geld gemakt um de Kerstmis op tied te kunnen betaolen. Wa de rog 
aonbetreft. Deze het ien gen jaoren zo goed gewest; ge makt er brood 
as ’n plank van, en lekker is ’t as den beste weitemik. (…) ’t Afgeloopen 
jaor, dat bijna ten einde spoedt, is anders nogal niet slecht gewest veur 
de Schependomsche merktboeren. As de ‘Pruis’ ma zoo blieft koopen, as 
dit jaor…"

Kunstmist gemekkelik!

"Gemekkelik is het gebruuk van de kunstmist wel, zeker! Ge hoeft niet 
bang te zien, da ge pien in de rug kriegt of zweet ien de hand, zoo as bij 
het mist laoien, en stinken duut ’t heelemaol nie! – nee, ge kunt zo as ’t 
waore met ’t overhemd veur over ’t land en de wei brengen. Ma zulde er 
beter van worren?" 5

later kwam de familie Valeton in de zaak. Men kweekte in verwarmde 
kassen azalea’s, palmen, snijbloemen en de populair geworden anjers. 
Van der Lugt introduceerde later de kweek van poinsettia’s, kerststerren. 
Na vijftig jaar mocht het predicaat hofleverancier worden gevoerd. Naast 
tuinonderhoud ontwierpen de tuinarchitecten Gerretsen en Rens tuinen. 
In 2010 herinnert in het park Lugtigheid een waterput nog aan de verdwe-
nen kwekerij. Vroeger zorgde een windmolen voor het oppompen van het 
vele water dat nodig was voor de plantenteelt.

Tuinbouwonderwijs

De vele Heesenaren met groene vingers hadden hun vakkennis opge-
daan in de praktijk, in onderlinge organisaties, maar sinds het begin van 
de 20e eeuw ook door gericht beroepsonderwijs. In 1915 nam de afdeling 
Nijmegen van de Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plant-
kunde het initiatief tot oprichting van een winterschool voor jonge tuinders 

▲  Tuinbouwschool bij de Marialaan, 
afgebroken jaren ‘70

▼  Voormalige Lagere Landbouwschool, 
nu stafbureau Helicon

▲ Brieven uit het Schependom, 1901 en 1902; rubriek in De Gelderlander
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geleidelijk de bedrijfjes zoals van Theunissen. Als ‘tuinderseiland’ resteer-
de in 2010 nog aan de Energieweg het bedrijf van de familie Van Raaij. 

In 1889 werkte nog 12,7% van de Nijmeegs beroepsbevolking in de 
landbouw. In 1930 was dat al gedaald tot 3,4%, dat betekende dat ruim 
duizend mannen en honderd vrouwen in Hatert, Neerbosch en Hees 
hun hoofdberoep uitoefenden in de landbouwsector.7 In 1950 werd 
geconstateerd dat het om erg kleine bedrijven ging. Er waren weliswaar 
groeimogelijkheden omdat maar eenderde van de potentieel beschikbare 
cultuurgrond in de stad werd bewerkt. Ook was er nog een goede markt 
voor groenten voor de stadsbewoners; die werd immers voor helft uit de 
omgeving naar de Nijmeegse veiling aangevoerd. Maar er waren duidelijk 
fysieke belemmeringen voor groei. Met de aanleg van het Maas-Waal-
kanaal had al veel landbouwgrond moeten wijken voor industrie en infra-
structuur zoals kanaal, havens en wegen. Ook was het grondwaterpeil 

Groente uit Hees, de warmoezenier

Hees kende naast de gespecialiseerde kwekerijen met kassen vele kleine 
tuindersbedrijven, ook wel warmoezeniers genaamd. Hun groente en 
fruit ging naar de markt, naar opkopers of later naar de veiling aan de 
Marialaan. Ook werd in de stad aan huis bezorgd. Op een klein, vergeeld 
fotootje uit circa 1890 is dat vastgelegd. Bij een eenassige hoge groen-
tekar met een ezeltje ervoor zien we Johannes Wilhelmus Theunissen 
(1846-1916). Hij leverde aan huis de groente die hij teelde op het land 
achter zijn huis aan de Molenweg. Tweemaal in de week bezorgde hij bij 
zijn vaste klanten. De dienstbodes kwamen aan de kar om de bestellin-
gen af te halen. Zelf was hij met een Duits dienstmeisje – Anna Nabben 
(1843-1920) – getrouwd. Zoon Jan (1884-1971), nam het bedrijf over. Op 
de groepsfoto in het midden moeder Anna Nabben, inmiddels weduwe, 
met naast haar zittend zoon Jan en aan de andere zijde staat de invalide 
zoon Piet. In 1927 werd verhuisd naar een nieuw huis op de Molenweg, 
nr. 40. De groene schuurdeur van dat huis herinnert vandaag nog aan het 
tuinbouwverleden. Het land achter het huis reikte toen bijna tot aan de 
Schependomlaan. 
Negen kinderen werden in het katholieke gezin van Jan Theunissen 
geboren. Dochters Mien (geb. 1918) en Nellie (1927) gingen ook wel 
eens mee met de groentekar. Dat kinderen meehielpen was toen heel 
gewoon: "We hadden een paard en een paar koeien. Als kind bezorgden 
we al tuitjes melk bij de villa’s in Hees, 's ochtends vroeg, nog voor we 
naar school gingen. De koeien stonden het hele jaar op stal. Voor gras 
en hooi moest pa helemaal op de fiets naar de Ooij. Hees had te goede 
grond voor weilanden, was heel geschikt voor groenteteelt. Achter ons 
huis lag de grond waarop vader met zijn broer Piet allerlei groenten 
teelde. Vader zei altijd: ‘het achterhuis is voor mijn, het voorhuis is voor 
moeders’. Waren we klaar met schoonmaken, stuurde moeder ons naar 
het achterhuis om te kijken of we daar nodig waren. Bonen poten bijvoor-
beeld, netjes 10 zaadjes op een rij. Vader controleerde dat ook. Was het 
te slordig dan moest het over. Moeder kwam alleen een dagje mee op 
’t land tijdens de bonenpluk. In drukke oogsttijden kwamen ook buren 
wel eens bijspringen en die aten dan ‘s middags allemaal mee. Ook de 
invalide ome Piet, die bij ons inwoonde, heeft zijn hele leven meegewerkt. 
Ondanks z’n vergroeide rug kon hij heel goed wieden. Behalve bezorgen 
in de stad, verzamelde vader voor de conservenfabriek boontjes in heel 
Hees. Groente genoeg dus, ook in de oorlogstijd hadden wij geen gebrek, 
in tegenstelling tot de mensen in de stad." 6

De zussen trouwden vanuit de Molenweg en kwamen in Groesbeek en 
Neerbosch-Oost terecht. Broer Gerrit nam de groentekar over en opende 
later een winkel in de Krayenhofflaan. Andere broer Jan begon een 
melkhandel. Na de oorlog veranderde het boerenbestaan drastisch. De 
kleine familiebedrijven verdwenen geleidelijk. Bedrijven werden groter, 
 professioneler en werkten met meer machines. Ook in Hees verdwenen 

▲ Met de groentekar langs de deur in de stad, eind 19e eeuw
▼ Familie Theunissen, circa 1917
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door de aanleg van het kanaal gezakt, zodat de cultuurgrond uitdroogde. 
Een bodemonderzoek in 1950 door Wageningse ingenieurs bevestigde dat 
als gevolg van de aanleg van het kanaal de gronden in Hees en Neerbosch 
grotendeels ongeschikt waren geworden voor landbouw. De oorspronkelijk 
vochtige, humeuze en intensief bewerkte grond was geleidelijk uitgedroogd 
omdat de grondwaterstand met 70 tot 80 cm was gezakt. Bemaling kon dit 
niet opvangen en teelt in kassen was aanzienlijk duurder. In Hatert waren 
deze effecten niet zo dramatisch, zodat daar Heese landbouwers een 
uitwijkmogelijkheid werd geboden. Een andere grote belemmering voor de 
landbouw was de oprukkende woningbouw. Op het Heseveld werden de 
rijen bonenstaken vervangen door rijen woningen. Ook zagen boerenzoons 
veel meer mogelijkheden in de opkomende industrie in westelijk  Nijmegen.

De wortels van Wiardi Beckman, de naamgever 
van het wetenschappelijk bureau van de Partij 
van de Arbeid liggen in Hees. In 1904 stond de 
wieg van Herman Bernhard Wiardi Beckman, 
roepnaam ‘Stuuf’, in Hees, boven aan de Den-
nenstraat bij de Graafseweg, in villa de Hooge 
Hof. Stuuf was de zoon van psychiater Jacob 
Wiardi Beckman, die rond 1900 met zijn vriend 
Rijperda Wierdsma aan de Graafseweg het 
psychiatrische sanatorium Berkenoord begon. 
De Hooge Hof, met een grote tuin, keek uit over 
de velden van het lager gelegen Hees. 
Na het Nijmeegse gymnasium ging Stuuf stu-
deren in Leiden en werd al snel de secretaris 
van Pieter Jelles Troelstra, de grote leider van 
de SDAP (voorloper van de PvdA). Hij hielp de 
oude Troelstra met het schrijven van zijn om-
vangrijke memoires. Wiardi Beckman was zeer 
actief in de partij, werd lid van Eerste Kamer en 
was politiek hoofdredacteur van de socialistische 
krant Het Volk. Hij was vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog onmiskenbaar een van de kroon-
prinsen van de ‘rode familie’. In de oorlog werkte 
hij voor verzetskrant Het Parool. In de nacht van 
17 en 18 januari ’42 werd hij op het strand in 
Scheveningen gearresteerd bij een poging om 
naar Engeland te gaan. Hij belandde uiteindelijk 
in het kamp Dachau, waar hij op 15 maart 1945 
overleed aan vlektyfus. 

Op het Nijmeegs gymnasium was hij bevriend 
met de iets oudere Marinus, ‘Dup’, van der 
Goes van Naters (1900-2005), afkomstig uit een 
Nijmeegs protestants nest. Deze doorliep bijna 
eenzelfde carrière in de SDAP. Hij was jurist, 
werd Tweede Kamerlid en de eerste fractievoor-
zitter van de PvdA na de oorlog. 

Brieven uit Hees 
Deze twee Nijmeegse jeugdvrienden uit wel-
gestelde families voelden het als hun opdracht 
om zich in te zetten voor de verbetering van 
het lot van de arbeiders. Daarover schreven ze 
uitvoerig in brieven. Ook over hun drukke poli-
tieke bestaan, de liefde, de gezinnetjes die ze 
vormden. Af en toe schreef Stuuf met een warm 
gevoel over zijn jeugd in Hees; de Hooge Hof 
was voor hem en zijn zusje een waar paradijs. 
Zo beschrijft hij op 10 maart 1920, ziek vanuit 
zijn bed op z’n kamertje, het geluid van het 
Heese platteland:
Hees,	10	maart	1920
Dan kruip ik helemaal met mijn hoofd onder de 
dekens (…) mijn ogen doe ik toe en heel ver 
weg hoor ik ’t leven stil voortwandelen. Daar 
is het geloop en deurgeklap in huis, soms een 
stem. En buiten een hond, en een haan, en een 
beetje metselen tegenover dr. Wierdsma en ’t 
slaan van de kerkklok onder aan de weg; en dan 

vooral dat klappen met de zweep dat de boeren 
doen. Dat geeft me zo’n vreemd gevoel; die bel-
len van de buitenpaarden en ’t zweepgeklap.(…)
Ja, zo ging ’t dan; en ’t geheel, dat was, zie ik nu 
achteraf, het paradijs. Ook speelden we boer, 
met al onze karren (vier mooie karren hadden 
we toen), en de bok, Deut, moest ook meedoen; 
en we deden alles met een warme ernst; en 
soms deden de grote mensen met ons mee, dan 
vertelden wij ze hoe ze doen moesten; dat was 
altijd heel goed, als zij het maar niet leuker  
wilden maken en er dingen bijvoegen."
In Hees werkend aan z’n studie, schrijft hij:
Hooge	Hof,	14	september	1923
Zoals je boven de brief kunt zien, zit ik in de stille 
lege tuin van de Hooge Hof. Daar zit ik iedere 
morgen van deze sublieme, stralende herfstda-
gen op mijn eentje rustig en hard te werken. En 
halverwege sta ik even op om een tien minuten 
te pauzeren, en wandel door de lieve tuin en 
zit even op de ronde bank te kijken naar het 
nevelige uitzicht, met de velden waar een ploeg 
overgaat en het vredige, gele huiske op de ach-
tergrond. En ik beleef geweldig geluk." 
Eenvoudig gelukkig in Hees! Ook Van der 
Goes van Naters spreekt in zijn memoires over 
′het heerlijk huis van de Beckmannen′. Mooie 
 herinneringen van Nederlandse  politici aan dat 
landelijke Hees.

Wiardi Beckman en de Hooge Hof

Stuuf (links) op de Hooge Hof 1922,
(Uit: Die twee jongens zijn wij, 2007)

▲
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Villa’s en tuinen
Stadsarchivaris Van Schevichaven heeft in de archieven aanwijzingen 
gevonden voor het bestaan van grote landgoederen rond Hees en 
Neerbosch in de 17e en 18e eeuw. Hij beschreef ze in de uitgave van 
Dorpsbelang van 1912. Rijke burgers en kooplieden kochten toen grond 
en legden landgoederen aan met strakke, classicistische tuinen; dat was 
toen in de mode. Ze zijn verdwenen; de namen zijn wel bekend, maar de 
ligging is vaak niet goed meer te achterhalen. Zo lag aan het westelijke 
deel van de Dennenstraat, waar nu het industrieterrein ligt, het imposante 
Boschwijk met ‘playziertuin, theehuisje en prieeltjes’. En legendarisch 
moet ook zijn geweest Hoogerhuizen, ongeveer op de plek van het slotje 
aan de Neerbosscheweg. Bij de verkoop in 1838 door de familie Quack 
was er nog sprake van 200 oranjebomen, verder bananen, koffie, thee en 
kruidnagel. De oranjerie had toen zelfs al een stoommachine (fabrikant 
Van Vlissingen-Van Heel).

Slechts schetsen van deze imposante lustoorden zijn overgebleven. 
Daarentegen zijn enkele villa’s uit de 19e eeuw nog wel aanwezig in de 
dorpskom. De Witte Villa bijvoorbeeld in de Schependomlaan, die na een 
titanenstrijd van de in 1990 heropgerichte Vereniging Dorpsbelang werd 
gered van de sloop en is veranderd in een appartementencomplex. De 
oorspronkelijke naam was villa Jachtlust, in 1861 gebouwd door bankier 
Van Engelenburg, zoals de gevelsteen aangeeft. Vanaf 1911 woonde 
hier L. Wieseman, kapitein van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger 
(KNIL), trotse bezitter van de eerste auto in Hees, die het huis Tandjong 
Tirto noemde. In 1934 vestigden de paters Kapucijnen er een studiehuis 
en eind jaren ‘60 huisvestte  Philips hier Spaanse gastarbeiders. 

▲ De Diemerkamp, foto Gerard Korfmacher, 1897

▲ Witte Poort, 1904

▲ Villa Jachtlust, studiehuis Kapucijnen in 1934

▲ Slotje van de Baron
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was zijn vader in 1830 als ambtenaar 1e klasse naar toe gegaan om 
rond 1845 als fabrikant en aandeelhouder in de suikerfabriek Majong-de 
Hoop terug te keren naar Haarlem. De rietsuikerindustrie in Indië was 
vanaf 1830 zeer lucratief door het Cultuurstelsel. Via deze publiek-private 
aanpak regelde de overheid de verplichte teelt van gewassen door de 
lokale bevolking, terwijl de verwerking tot suiker en de handel werden 
overgelaten aan private ondernemers. De aanleg van de noodzakelijke 
spoorwegen was een gezamenlijk initiatief. In die omstandigheden kon-
den Indiëgangers in zeer korte tijd een fortuin maken; als fabrikant, door 
aandelen te nemen of door een huwelijk met een rijke partij. Ambtenaren 
stapten dan ook vaak over naar het bedrijfsleven. Na een jaar of vijftien 
kon men vaak al terug naar Holland om te rentenieren van de opbreng-
sten uit de kolonie. Voordat Hendrik Clifford in Hees terecht kwam, was 
hij ambtenaar der 2e klasse. Hij huwde in 1860 in Semarang met Maria 
Elisabeth Boerlage. 

In 1862 was het echtpaar al weer terug in Amsterdam en liet toen ver-
moedelijk het oog vallen op Hees. Ze woonden tijdens de bouw van villa 
Kemedjing elders in de stad. Rond 1865 trok men in het ruime huis. Ge-
zien de korte termijn van zijn functie in Indië kon hij daarvan waarschijnlijk 
niet leven, maar wel van het geld geërfd van zijn schoonvader Boerlage, 
oprichter en mede-eigenaar van de suikerfabrieken Langsee en Tandjong 
Modjo. Jongste dochter Maria Elisabeth was hiervan de belangrijkste 
erfgename. Dat de familie Clifford in Hees rijk was, blijkt uit diverse boe-
delbeschrijvingen: er waren vijf rijtuigen, enkele paarden, zeven geweren, 
voor 400 gulden wijn in de kelder, sieraden met briljanten voor enkele 
duizenden guldens. De familie bezat ook veel grond en boerderijen in de 
buurt; ook de naastgelegen villa Salatiga was hun eigendom. De Cliffords 
waren betrokken bij de Heesche Club en de muzikale kroost trad op bij 
feestavonden in hotel Heeslust.

Toen zijn vrouw in 1876 op 36-jarige leeftijd overleed, bleef Hendrikus, 
41 jaar oud, achter met acht (van de tien) kinderen tussen 3 en 16 jaar. In 
1878 huwde hij met Charlotte Thurkow, zelf de dochter van een planter. 
Zij was op 24-jarige leeftijd al weduwe van ritmeester Jan Peter Lydius 
Reyers en had twee dochters. Er werden uit dat huwelijk nog zes kinderen 
geboren. Hendrikus overleed in 1895, waarna de erven Clifford villa 
Kemedjing verkochten. De weduwe Clifford-Thurkow woonde met haar 
jongste kinderen enige tijd aan de Oranjesingel en verhuisde uiteindelijk 
naar Den Haag. De koper van Kemedjing, oud KNIL-officier Morbotter gaf 
vervolgens de naam Madeleine aan het huis. In 1912 kochten de Zusters 
van Barmhartigheid de villa, die deel ging uitmaken van Sancta Maria.

Diemercamp
Ook nog fier overeind staat het huis De Diemercamp in de Bredestraat. 
Dat is een typisch voorbeeld van een 19e eeuwse trend waarbij rijke ste-
delingen een boerderij met land opkochten om het te veranderen in een 
luxe buitenverblijf. Rond 1860 verbouwden de dames Noor het huis tot 
weekend- en zomerverblijf. De naam kwam van het riviertje voor de deur, 
de Diemer, dat na de aanleg van het Maas-Waalkanaal droogviel. Eind 
19e eeuw werd Diemercamp grondig verbouwd door oud-gezagvoerder 
van de gouvernements-marine P. Soeters; het lagere achterhuis behield 
de vormen van een typisch Gelderse boerderij. In 1913 werd het huis ver-
kocht aan de fruitkwekersfamilie Blokland, die er drie generaties woonde 
en achter het pand een bedrijf vestigde, met onder andere een koel- en 
vrieshuis voor fruit en planten. 

Kemedjing – villa Madeleine
Namen van villa’s veranderden vaak met de nieuwe bewoners; opvallend 
is het aantal Indische namen dat opduikt en verwijst naar een Indisch 
oord of een Indische plant. Hees was dan ook geliefd bij (oud)-militairen 
van het KNIL. Bij de Koloniale Reserve in Nijmegen hadden ze vaak hun 
opleiding gehad, gingen ze naar de soos en konden er na hun pensio-
nering nog gebruikmaken van de faciliteiten van de KNIL-kazerne. Ook 
bouwden rentenierende planters villa’s. Zo werd in de Bredestraat rond 
1860 de villa Kemedjing – een tropische vrucht en houtsoort – gebouwd 
door Hendrikus Johannes Oetgens van Waveren Pancras Clifford (1835-
1895).8 Hij was geboren op Java in Pati, ten oosten van Semarang. Daar 

▲ Villa Madeleine
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▼ Villa Carré, de familie Carré verbleef er vanaf 1901 en liet huis en interieur uitgebreid fotograferen
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Het buitenverblijf van Oscar Carré 

Het reizende circus van de Duitse familie Willem Carré genoot in het 
midden van de 19e eeuw grote internationale faam. Het trok door heel 
Europa. In 1864 bezocht circus Carré voor het eerst Amsterdam. Carré 
had daar veel succes en ook koning Willem III waardeerde de dressuur-
kunsten van het circus zeer. Het circus mocht zelfs op paleis Het Loo 
komen spelen en vanaf 1870 werd de naam Koninklijk Nederlandsch 
Circus Oscar Carré. Zoon Oscar Carré was een jaar daarvoor zijn vader 
opgevolgd en zou het circus veertig jaar lang leiden. In december 1887 
werd het permanente Circustheater Carré aan de Amstel geopend. Nijme-
gen werd in 1886 bezocht tijdens de kermis, van 26 augustus tot en met 
7 september. Behalve de circusvoorstelling organiseerde Carré toen 
kunst- en prijzenwedstrijden op de Wedren. De Nijmeegse kranten kwa-
men met lovende commentaren en bij zijn vertrek bedankte Oscar Carré 
in een advertentie het Nijmeegse publiek voor de warme ontvangst.

Oscar Carré presenteerde een veelzijdig programma. Het was een 
combinatie van circus en variété: paardendressuur, acrobatiek, clowns en 
aan het slot Bengaals vuurwerk. De hele familie, die overigens in januari 
1901 was genaturaliseerd, deed mee. Het publiek genoot van de knappe 
dressuur van de Oostpruisische Trakhener paarden van Oscar. Zijn vrouw 
en zoon bekwaamden zich in het hogeschoolrijden. Andere zoons hadden 
een springnummer met pony’s en dochter Kätchen zong en deed ook 
pantomimenummers. Het legde Carré geen windeieren, het publiek bleef 
toestromen. Meestal verbleef de familie van november tot april in Amster-
dam in de woning boven het theater, daarna ging ze op tournee door heel 
Europa. Inmiddels had Oscar Carré Hees uitgezocht om na de tournees 
in de zomermaanden met het hele circus uit te rusten. In augustus 1901 
kocht hij de villa Welgelegen, op de hoek Voorstadslaan-Dorpsstraat 
(Schependomlaan) en in de directe omgeving een boerderij en grond 
voor een manege. Villa Welgelegen lag in een parkachtige ambiance en 
was voorheen bewoond door de gepensioneerde kolonel Roloff. Oscar 
Carré overleed in 1911 in Kopenhagen tijdens een tournee. Zijn vrouw 
Elisa Maud Adams bleef met dochter Wilhelmina tot 1919 in Villa Carré 
wonen. In 1919 verhuisden zij naar Brussel. Alleen de grote bomen herin-
neren er nog aan dat hier eens villa Carré stond. Oude foto´s geven aan 
dat de familie wel van decorum hield: oranjerie, kuipplanten in de tuin, 
waterpartijen. Een stukje verderop in de Dorpsstraat, pal naast het latere 
café Juliana, liet Carré ook een grote manege voor maar liefst honderd 
paarden bouwen. In september 1904 vroeg hij aan B & W een vergunning 
voor de bouw van een houten gebouw voor het tijdelijk "remiseeren van 
transportwagens en het stallen van een gedeelte zijner schoolpaarden".

Een tekening laat een gebouw zien van ruim 60 meter diep en 35 meter 
breed. In de rechthoekige stallen is plek voor zo’n honderd paarden. Een 
ronde ‘remise’ bood plaats aan de transportwagens en was een ideale 
manege om de paarden te trainen. Waarschijnlijk was dit een onderdeel 
van het reizende circus, dat in Hees voorlopig diende als behuizing in 
de zomermaanden, wanneer het circus niet op tournee was. Carré had 
wel een stenen gebouw gepland, maar moest de bouw daarvan nog 
even uitstellen, vanwege een "groote en kostbare verbouwing" van zijn 
circusgebouw in Amsterdam. Daarom, zo schreef hij B & W in februari 
1905, moest hij helaas afzien van "het voornemen om dit jaar een vaste 
stal en remise te doen oprichten"; hij vroeg of de houten stallen nog een 
jaar mochten blijven. Die stenen stallen kwamen er toch en bleven er tot 
in 2008 staan. 

Het moet een mooi beeld zijn geweest, de aankomst van de kleurige 
circuswagens en de vele raspaarden; ook dat de familie op zondagen met 
een mooi opgetuigd vierspan over de singels van de stad uitrijden ging. 
Circus Carré heeft maar betrekkelijk kort gebruik gemaakt van de stallen; 
het gebouw kreeg al snel na Oscars dood in 1911 andere bestemmingen, 
zoals opslagloods, steenfabriek, garagebedrijf en automaterialenhandel. 
In 2008 maakten de ‘stallen van Carré’ plaats voor een wooncomplex met 
de naam Arena; een stille verwijzing naar het circusverleden. Een circus-
poster – gedateerd rond 1905 – geeft een fraai beeld van de aanwezig-
heid van Circus Carré in Hees.9

Stallen Carré in Hees, als 
bouwtekening en op circus-
poster (zie ook naast p.168)

▲
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Doel stichting Verblijf voor den Oud-
Indischen Militair:
"  ...het oprichten en het exploiteeren 

van een verblijf voor den Oud-
Indischen Militair, een Doorgangs- 
tevens Kosthuis, waarin gevestigd een 
Arbeidsbeurs en een Voorschotbank, 
daarmede hoofdzakelijk beoogende 
een algemeen maatschappelijk 
belang. In dit verblijf zal de Oud-
Indische Militair geheel vrij zijn, 
behoudens het zich houden aan 
enkele regels van het huis. Hij is 
burger en verkrijgt zijn eigen kamer, 
met eenvoudig gezellig intérieur, 
zoodat hij iets voor zich zelf heeft." 
 
(Uit de stichtingsakte 1918)

▲ Minister-president Colijn (met sigaar) bezocht huize Insulinde 

▲   Huize Insulinde (voorheen Villa Carré). In 1974 werden hier 61 bejaarden-
woningen gebouwd. In 2003 werd de nieuwe Dikke Boom geplaatst.

▼ Mevrouw de Santy en haar dochter Marian
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Insulinde, een Indische enclave 

Van 1930 tot 1970 was in de verbouwde villa Carré een opvanghuis ge-
vestigd voor militairen en burgers die uit Nederlands-Indië terugkeerden. 
De naam Insulinde staat nog stevig in het hek gesmeed. Insulinde was 
met 30 tot 50 bewoners lang een Indische enclave in de stad. Initiatiefne-
mer was Arie van Boxtel (1876-1954).10 Hij kwam al als 13-jarige in dienst 
bij het KNIL en bracht het tot onderluitenant. Met steun van anderen 
richtte hij in 1918 de Stichting Verblijf voor den Oud-Indischen Militair op. 
Doel was om uitgediende KNIL-militairen na terugkeer in Nederland (tijde-
lijk) huisvesting te bieden en zo nodig aan werk te helpen. Daarvoor deed 
hij veel promotiewerk in Indië wist de steun van  prominenten als generaal 
Van Heutz, minister-president Colijn en het koninklijk huis te verwerven. 
De stichting kreeg ook steun van het ministerie van  Koloniën en het leger. 
Nijmegen leek een geschikte plaats omdat daar het opleidingscentrum 
voor het KNIL lag. Eerst werd een pension gestart in de stad, in het voor-
malige hotel de Doelen en in 1931 betrok men de grondig verbouwde en 
uitgebreide villa Carré in Hees. In februari 1939 kon Van Boxtel minister-
president Colijn de hand drukken bij een bezoek aan  Insulinde. 

Eerst lag het accent op de opvang van terugkerende militairen, na de 
oorlog en de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië kwamen ook burgers 
in Insulinde terecht. Van Boxtel bleef tot zijn dood in 1954 betrokken bij 
de stichting als bestuurslid en voorzitter. De grote bestuursvergaderingen 
werden in typisch Indische stijl afgesloten met een rijsttafel. Van 1955 
tot 1968 was drs. H.A.P. de Santy directeur van Insulinde. Met zijn gezin 
woonde hij op het terrein. Dochter Marian de Santy groeide er op en heeft 
er goede herinneringen aan: "Het was een prachtig groot huis, met een 
heerlijke tuin om te fietsen. Bij de entree kwam je in een grote hal met 
een statige houten trap. Ik voelde me daarop altijd net een prinsesje. 
Beneden waren er een eetzaal, conferentiezaal, een biljartzaal met aan-
sluitend de bibliotheek. Op de eerste verdieping waren grotere kamers, 
enkele met een balkon. Veel kamers waren echter klein, met allleen een 
kast en een bureau over een opklapbed om ruimte te besparen. Je kon 
daar nog een trap omhoog, op de verdieping onder het dak met de een-
persoons kamers. Elke kamer, ja eigenlijk de hele villa, was eenvoudig 
en tamelijk oubollig ingericht. Met uitzondering van een aantal muren die 
waren versierd met allerlei speren en andere souvenirs van de bewo-
ners. De mensen waren niet vaak op hun kamer. Meestal zaten ze op het 
bordes, om van de tuin te genieten of naar het langskomende verkeer 
te kijken. Verder brachten ze hun tijd door in de bibliotheek, biljartzaal 

of in de eet- en recreatiezaal. Hier deden we vaak alles samen, van het 
gezamenlijk eten tot het vieren van verjaardagen en feestdagen. De 
bewoners vonden dit geweldig en verwenden ons tijdens sinterklaas en 
kerst vaak extra. In mijn tijd woonden er met uitzondering van een jonger 
paar, alleen ouderen. De bewoners hielpen vaak met huishoudelijke 
klusjes, zoals het uitdelen van de avondboterham of het schillen van fruit 
of groente uit de tuin. Als er geld voor was, gingen we met de bewoners 
op excursie." In de jaren ’60 werd Insulinde steeds meer een ‘gewoon’ 
bejaardenhuis. Directeur De Santy kwam in conflict met het bestuur en 
met enkele bewoners, die hem een schrikbewind verweten. De directeur 
werd uiteindelijk in het gelijk gesteld. In 1969 ging Insulinde op in de 
Stichting bejaardentehuizen Nijmegen. De laatste bewoners verhuisden 
toen naar Nieuw Maldenborgh in Hatert. In 1970 werd het pand gesloopt 
om plaats te maken van een appartementencomplex; de naam Insulinde 
bleef achter in het hekwerk.



86

▼ Ons Genoegen in 1935
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H E E S
Naast	werk,	gezin	en	kerk	kwam	er	in	de	twintigste	eeuw	ook	voor	

de	lage	en	middenklassen	meer	tijd	die	naar	eigen	wensen	kon	

worden	ingevuld,	de	vrije	tijd.

De	inzet	van	de	arbeidersbeweging	vanaf	1900	zorgde	uiteindelijk	

voor	kortere,	achturige	werkdagen,	betaalde	vakantiedagen,	vrije	

zondagen	en	sinds	begin	jaren	zestig	ook	vrije	zaterdagen.	

Aanvankelijk	was	vrije	tijd	alleen	weggelegd	voor	de	sociale	

bovenlaag,	die	ontspanning	vond	in	kleine	toeristische	uitstapjes	of	

in	de	deelname	of	een	bezoek	aan	culturele	of	sportieve	activiteiten.

Vrije tijd en  
verenigingsleven

door Ernest Verhees

Hoofdstuk 7

▲ Fanfare Ons Genoegen
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Het	"geklikklak	der	biljartballen"
Portret sociëteit de Heesche Club
Nijmegen kende eind 19e eeuw verschillende so-
ciëteiten waar de lokale zakelijke, de bestuurlijke 
en niet te vergeten de militaire elite, een ontmoe-
tingsplek vond voor een praatje bij de borrel. Men 
kon er lezingen en culturele activiteiten bijwonen 
en ‘netwerken’, al was dat woord nog niet uitge-
vonden. Het meest prominent waren Burgerlust 
en De Harmonie. In 1890 kreeg Hees een eigen 
sociëteit. Op 30 mei besloten elf mannen in hotel 
Heeslust tot de oprichting van de Heesche Club, 
die tot 1925 bleef bestaan.1

"Dikwijls was er over de oprichting eener societeit 
in Hees gesproken, maar ook evenveel malen 
waren de plannen den bodem ingeslagen", aldus 
E.Th. Clifford Oetgens van Waveren Pancras die 
optrad als voorzitter op die gedenkwaardige 30 
mei 1890. Hij hoopte dat op deze avond de plan-
nen "eene gunstige ontvangst zouden te beurt 
vallen," immers kaartspelers en biljartspelers had-
den een gezamenlijk belang in een "duurzame be-
vordering van gezellig, desnoods wetenschappe-
lijk verkeer." Daarnaast moest er voor niet-spelers 
een lees- en kletstafel komen. De elf aanwezigen 
schatten het aantal potentiële leden in Hees en 
Neerbosch op 23 leden. Voorgesteld werd van 
 oktober tot mei actief te zijn met kaarten op dins-
dag- en biljart op vrijdag- of zaterdagavond. 

De uitbater van Heeslust, Giesing, werd gevraagd 
te investeren in een "goed loopend biljard". De 
investering daarvoor werd geschat op 500 gulden 
en daarvan zou de Sociëteit jaarlijks 10 procent 
aflossen, opgebracht uit de betaling voor losse 
partijen. Was dit niet voldoende dan sprong de 
clubkas bij. De contributie werd vastgesteld op 
maximaal tien gulden per jaar, bij De Harmonie in 
de stad was dat destijds ruim het dubbele. 
Tja, en de naam? "Het kindeke voor eenige kwar-
tiertjes geboren had nog geen namen, daarom 
gingen er stemmen tot dooping op." Geopperd 
werden onder meer Concordia Luna, Hesius, 
Mosus, Vredelust. De verdeeldheid was groot, 
vandaar dat pas in de volgende vergadering een 
besluit viel. Het werd sociëteit de Heesche Club, 
met één ‘s’ wel te verstaan. Want toen daarover 
later discussie ontstond, werd streng beslist: "Het 
taalkundig deel van het bestuur (hoofdonder-
wijzer Van Loon, red.) wist echter zo’n klemmend 
argument aan te voeren voor het gebruik van één 
s, dat het zo blijft: magister dixit!" Volgens het 
huishoudelijk reglement moesten kandidaat-leden 
– ‘gewone’ uit Hees en Neerbosch en buitenge-
wone ‘van daarbuiten’– minstens acht dagen van 
tevoren worden aangeplakt in het sociëteitslokaal. 

Dat ging al gelijk fout toen het bestuur na enkele 
maanden zo maar vier leden had toegelaten. Het 
bestuur kreeg in de daarop volgende vergade-
ring dan ook meteen een motie aan de broek: 
"De  Vergadering, betreurend dat verschil van 
gevoelen heeft plaatsgehad bij de aanneming van 
eenige Leden; op de voorgrond stellend dat in de 
Sociëteit Heesche Club moet heerschen kame-
raadschappelijke eensgezindheid; besluit zich 
neder te leggen bij het voorgevallene, en gaat 
over tot de orde van de dag. De motie werd aan-
genomen. "Niets meer aan de orde zijnde sloot 
de Voorzitter de Vergadering, bij gebreke van een 
hamer met het étui van een sigarenpijpje". Later, 
toen het moeilijker werd om aan leden te komen, 
was men minder kritisch bij de ballotage. 

Heese	notabelen
Het gemiddelde ledental van de Heesche Club 
lag rond de zestien leden; in de topjaren rond 25 
en aflopend tot tien vlak voor het einde in 1925. 
Omdat het voor een groot deel gepensioneerde 
mannen betrof, was er nogal eens een sterfgeval 
te betreuren. De pioniers in mei 1890 waren naast 
de genoemde rentenierende oud-Indiëganger E. 
Clifford als voorzitter, E. Clifford junior, dorps-
dokter De Blécourt, het hoofd van de openbare 
school Van Loon, oud-kolonel J. Hofstede, oud-
marineman A. Deenink, gepensioneerd luitenant-
kolonel van het Oost-Indisch Leger (OIL) R. 
Koops. Verder administrateur C.B. Hiebendaal 
en J. van Aalst, zonder beroep wonend in Huize 
Boschlust te Neerbosch en de kandidaat-notaris, 
H. Nederburgh. Al snel volgde nog wat militaire 
versterking: maar liefst drie kapiteins van het OIL 
(H. van der Wedden, H. Clerkx en A. Stiemens) 
en de oud-kolonel W. Roloff. De Club leunde dus 
sterk op het (oud)militaire element, zeker in de 
beginfase. Later kwam er meer diversiteit door 
toetreding van ambtenaren, handelsagenten en 
ondernemers, zoals de grote kwekers P. van 
Leijden, Van Ommen, Verdonck en Blokland, en 
ook de kunstenaar Hammes en de directeur van 
het postkantoor in Hees, R. Schuringa.

De welgestelde leden van de Heesche sociëteit 
waren bijna allen protestant, een enkeling was 
katholiek of had geen religie. Als secretaris van 
de Heesche Club maakte schoolhoofd Van Loon 
de notulen en jaarverslagen en zette daarmee 
de toon. Deze verhalen werden op de jaarlijkse 
vergaderingen voorgelezen en bevatten veel 
vrolijke passages. Steevast wordt gemeld dat het 
klachtenboek nog "rein" is, of dat de kas "om ver-
sterking roept", dat de rook niet te snijden maar 
op te scheppen was, of dat de penningmeester 
te prijzen was voor zijn "zuinig en nauwkeurig be-

heer". In 1904 vroeg de sociëteit rechtspersoon-
lijkheid aan, waarvoor een toets van de statuten 
door de autoriteiten nodig was. Met voorzitter De 
Blécourt werd hij ontboden op het politiebureau. 
Van Loon deed ronkend verslag van de confronta-
tie met de Commissaris van Politie op het bureau: 
"alwaar genoemde heeren (gelukkig zonder te 
worden onderworpen aan manipulatiën op de 
pijnbank) een scherp verhoor ondergingen, – een 
verhoor dat zij glansrijk doorstonden en waaruit 
bleek, dat de bedoelingen van de H.C. zoo zuiver 
en ongevaarlijk waren, als maar mogelijk was 
– en dat ze zich aan geen enkel isme schuldig 
maakte." Ondanks de "scherpzinnigste Sherlock 
Holmesachtige onderstellingen" van de Commis-
saris, bleef het loon niet uit. Twee maanden later 
kwam de begeerde koninklijke goedkeuring van 
de statuten van de Heesche Club, verder "haar 
stil werk doende als een onnoozel klein rad in het 
groote werelduurwerk: de maatschappij."

Whist	en	potspel,	met	kwinkslagen
Wat deden de leden zoal op de clubavonden? 
Centraal stonden het biljart en het kaartspel 
(whist, quadrille). De leestafel was goed gevuld 
met de opiniebladen van die tijd, zoals Tijl Uilen-
spiegel, Mannen van beteekenis en sport, tuin- en 
landbouwbladen. Af en toe was er een culturele 
avond met zang en voordrachten. Regelmatig wa-
ren er biljartconcours ‘Potspel met hindernissen’, 
waarvan verslag werd gedaan: "De strijd was zeer 
geanimeerd; verschillende leden maakten behalve 
mooie ballen ook geestige kwinkslagen, zoodat 
soms een bulderend gelach de oude sociëteits-
wanden deed schudden. Na vinnige kamp werden 
de drie geldprijzen – geformeerd door het bedrag 
aan inleg en appèls – behaald". Slechts af en toe 

▲ Notulenboek 1890-1925
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Vanuit de burgerij en de kerken kwamen er initiatieven om de arbeiders cultureel en 
maatschappelijk op te voeden om deze nieuw beschikbare tijd op een goede manier in te 
vullen. Dit leidde tot een groot aantal organisaties en verenigingen waarvan men lid kon 
worden voor een leuke of nuttige, maar vooral geen ‘slechte’ vrijetijdsbesteding. Denk 
daarbij aan het gebruikelijke cafébezoek en de kermis met overmatig drankgebruik. Aan-
vankelijke bezwaren tegen nieuwe populaire sporten en gebruiken, konden niet gehand-
haafd blijven. Het wilde voetballen (‘het bruine monster’) met blote benen en veel contact 
moest noodgedwongen geaccepteerd worden.

De organisatie van de vrijetijdsbesteding sloot aan bij de bestaande politiek-maatschap-
pelijke verdeling van de samenleving in zuilen. Zo ontstonden er bijvoorbeeld veel katho-
lieke sportverenigingen om de katholieke jeugd te beschermen tegen sportieve contac-
ten met niet-katholieken. De katholieke zuil had ook in Hees, zoals in heel Nijmegen, 
verreweg de meeste ‘leden’. Er heeft echter nooit een uitsluitend Heese dorpsparochie 
bestaan. Katholieke Heesenaren vielen onder de Sint-Antonius Abtkerk aan de Dennen-
straat, de parochie van Neerbosch en Hees samen. De uitsluitend Heese dorpsvereni-
gingen vindt men dan ook eerder buiten dit parochieverband, bij de elitaire en ongebon-
den clubs van rond 1900. Vanwege hun omvang en lange bestaan, richten wij ons op de 
van oorsprong katholieke parochieverenigingen in Hees en Neerbosch. 

Sociëteit de Heesche Club

Een typisch voorbeeld van een niet-kerkelijk clubje van plaatselijke notabelen was de 
sociëteit de Heesche Club waarvan de leden van 1890 tot 1925 bijeenkwamen in Hotel 
Heeslust. Gemiddeld waren er in die jaren zestien leden, voor het merendeel protes-
tantse, gepensioneerde Indiëgangers maar later ook ambtenaren en ondernemers. Het 
huishoudelijk reglement maakte onderscheid tussen gewone leden uit Hees én Neerbo-
sch (!) en buitengewone leden ‘van daarbuiten’. Op basis van een ledenlijst uit 1910 met 
slechts 1 Neerboschenaar en Heeslust als clubgebouw, lijkt het toch wel een verant-
woorde conclusie dat de sociëteit een ‘Heesche’ club was.

drong het wereldgebeuren het lokaal binnen: "1914-1915 
werd beheerst door de reuzenworstelstrijd om ons heen", 
zo schreef de secretaris in het Jaarverslag. "In het begin 
polemiseerden de leden nog wel eens van 8 tot half 9 of 
zoo – de pro- of anti-Duitsche of dito Engelschman was 
vast overtuigd toch vóór Kerstmis ’14 bij een eindigenden 
oorlog gelijk te krijgen – en nu schrijven we bijna Oct ’15 en 
nog vechten allen als grimmige tijgers: en steeds verder en 
wilder grijpt de oorlogsfurie om zich heen…" 

In 1917 kreeg de soos zelfs direct met de oorlog te 
maken. Door de schaarste kon de pensionhouder niet 
meer voldoende steenkool krijgen."Eerst ging het nog een 
beetje goed in de veranda van Heeslust in plaats van in 
onze oude achterzaal maar toen de echte kille October en 
November avonden aanbraken, was het wegens de koude 
voeten dáár niet meer uit te houden en kropen allen in de 
beter verwarmde gelagkamer. Moge eindelijk die vervloekte 
oorlog ophouden, die ook op ons klein kringetje zijn ver-
woestenden invloed doet gevoelen!"

Klein	radertje
Alles ging zo zijn gangetje. De verslagen werden korter en 
steevast afgesloten met een verwijzing naar de goede sfeer 
op de clubavonden, bijvoorbeeld "bizondere voorvallen 
hadden niet plaats; in vrede en eensgezindheid maakten 
de leden hun partijtje onder het geklikklak der biljartbal-
len." Er waren geen financiële problemen, wel nam het 
aantal trouwe leden gestaag af in de laatste tien jaar. Op 
17 september 1925 vond de laatste Jaarvergadering plaats. 
De zes aanwezigen constateerden dat het niet meer lukte 
om wekelijks voldoende mensen voor een spelletje kaart of 
biljart bijeen te krijgen. Over een jaar zou men de situatie 
nog eens bekijken en men besloot geen contributie meer te 
heffen. Het batig saldo was 8 gulden en 95 cent. Secretaris 
Van Loon verzuchtte: "En zoo gaat de sociëteit … den weg 
van zooveel, wat in Hees was (...) Er is in Hees zóóveel 
veranderd: er schijnt niet meer een kring gevormd te kun-
nen worden van menschen, die gezamenlijk één avond in 
de week met onschuldige uitspanning onder gezellige kout 
willen doorbrengen." 

Dat betekende het einde van een club, die meer gezel-
ligheidsvereniging was dan een serieuze sociëteit, zoals 
de grote evenknieën in de stad. Die hadden als ontmoe-
tingsplek van de plaatselijke elite, wezenlijk invloed op het 
Nijmeegse politieke en culturele leven. De Heesche Club 
was zeker wel van belang, als ontmoetingsplek voor de 
Heese elite, al had de club vanwege het zware Indische 
element ook wel wat weg van een herensociëteit in kolo-
niaal gebied, geïsoleerd van de gewone en overwegend 
katholieke bewoners van Hees.Toch fungeerde de sociëteit 
ook als informele dorpsraad en was katalysator voor allerlei 
activiteiten en evenementen in Hees. Een netwerk van 
personen met weliswaar veel invloed op de Heese ontwik-
kelingen, maar dat in het grote wereldgebeuren slechts een 
klein radertje was, zoals men zelf al had geconstateerd.

▲ "Interieur Waranda Heeslust"
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Heeslust

Hotel-pension-café-restaurant Heeslust tegenover de kerk was dé locatie in Hees voor 
de plaatselijke maar vooral ook Nijmeegse bezoekers. Heeslust was in het begin van de 
twintigste eeuw een belangrijk cultureel en sociaal centrum in Hees dat verschillende 
verenigingen als repeteer- of vergaderlokaal gebruikten. Dit gold uiteraard in mindere 
mate ook voor de andere, door katholieke eigenaren beheerde horecagelegenheden 
in Hees, zoals De Zon in de Dennenstraat, De Brouwerij in de Kerkstraat en Juliana in 
de Schependomlaan. Het bezoek aan een café en het bijbehorende drankgebruik bleef 
een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding, hoezeer de volksopvoeders daar ook tegen 
protesteerden. Want de drankbestrijding was één van de belangrijkste onderdelen van 
het beschavingsoffensief. In dit kader past het verbod op de Heese kermis in 1920 door 
de Nijmeegse gemeenteraad

De Heese kermis

De grote Nijmeegse najaarskermis van oktober vindt zijn oorsprong in de festiviteiten 
na de inwijding van de St. Stevenskerk in 1273. Maar ook de omringende dorpskernen 
Neerbosch, Hees en Hatert, kenden lange tijd een jaarlijkse kermis, respectievelijk in 
juni, augustus en september. Vanaf midden negentiende eeuw maakte Hees zich elke 
zomer op voor deze kermis, die traditioneel startte op de eerste zondag na 15 augustus. 
De bekende logementen als Heeslust en Buitenlust pakten flink uit met bals en concer-
ten, maar ook particulieren vroegen vergunningen aan om op eigen terrein feesttenten  
te bouwen, muziek te verzorgen en drank te schenken. De advertenties in de krant 
geven de indruk dat de dorpskern rond de kerk tijdelijk werd omgetoverd tot een groot 
festivalterrein, waar velen uit de stad en verre omtrek op afkwamen. Er reden extra 
trams en er werd veel geld verdiend. Dat bleek wel toen het gemeentebestuur in 1900 
de sluitingstijd van 2 uur ’s nachts wilde vervroegen naar middernacht. Maar liefst twaalf 
Heese ‘koffiehuishouders’ protesteerden omdat juist in die late uren grote omzetten 
werden gemaakt. Er kon in hun ogen toch niets op tegen zijn dat "aangelokt door het 

▼ Bakker Las, danssalon

▲ Opening tramlijn 3 in 1922 ▲ De Zon, Dennenstraat

▼ Rond 1900
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heerlijke zomer-weder het gegoede publiek onder het drinken van een glas wijn 
gezellig samenzit en er op die dure uren dan ook meer wijn wordt verkocht dan 
 anders het geheele jaar." 2 De Commissaris van Politie adviseerde echter negatief 
in het belang van de openbare orde. In zijn ogen trok de kermis toch vooral de 
lagere volksklasse uit de stad aan, die in dat later uur "gereede aanleiding vindt 
tot het plegen van wanordelijkheden en baldadigheden". Het ging inderdaad nogal 
eens mis op kermissen en niet alleen in Hees. In de gemeenteraad werden vanaf 
1900 dan ook regelmatig debatten gevoerd om drankmisbruik, onrust en zedeloos-
heid rond de kermisdagen aan banden te leggen. Het lokale Anti-Kermis-Comité, 
een bont gezelschap van protestantse, katholieke en drankbestrijders-organisa-
ties, deed enkele pogingen om de kermis af te schaffen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen kermis in de stad en in 1919 leek de 
traditie weer te kunnen worden voortgezet. Dat was voor vooraanstaand katho-
lieke raadslid Pierre Dobbelmann reden om begin 1919 opnieuw een voorstel in 
te dienen tot afschaffing van de kermis in Nijmegen én in het Schependom. Hij 
stuitte op verzet van de middenstand en Nijmegen Vooruit. Ook burgemeester 
Van Schaeck Mathon was voor behoud van de kermis; in zijn ogen verliep de 
kermis in Nijmegen alleszins fatsoenlijk en het feest leverde de stad behoorlijke 
inkomsten op. De gemeenteraad had twee vergaderingen nodig om uiteindelijk te 
besluiten tot een verbod op verkoop van sterke drank tijdens de Nijmeegse kermis. 
Het voorstel Dobbelmann wordt verworpen.3 Deze uitkomst leidde tot gejuich op 
de  publieke tribune en de uitkomst werd vervolgens "met bekkenslag" in de stad 
bekend gemaakt.4 Met deze voorgeschiedenis keek men met spanning uit naar de 
Heese kermis in augustus. Hier ging het op dinsdag 19 augustus goed mis toen 
een ruzie helemaal uit de hand liep en er als gevolg van steekwonden een dode 
en twee gewonden vielen. (zie kader Kermismoord 1919, p. 98).

Het College van B & W nam kort daarna de Nijmeegse anti-kermis lobby de wind 
uit de zeilen door voor te stellen de kermissen in de dorpskernen Neerbosch, Hees 
en Hatert af te schaffen. Eén kermis in de gemeente is wel voldoende, zo stelde 
men. De "buitenmenschen" moesten maar naar de kermis in de stad komen. De 
betrokken dorpen, vertegenwoordigd in de Vereeniging Dorpsbelang, vergader-
den op 29 maart en stuurden een brief aan de raad. Voorzitter De  Blécourt en 
secretaris Lamers boden daarin aan de dorpskermissen dan ook maar droog te 
leggen, om zo het besluit tegen te houden. Zij wezen op de schade voor "zeer vele 
neringdoenden" en op het feit dat het ’t enige volksfeest in de betrokken dorpen 
betrof.5 Het mocht niet baten; op 14 april 1920 viel het doek voor de kermissen in 
Hatert, Neerbosch en Hees; met 23 tegen 4 stemmen werd het voorstel van het 
College van B & W aangenomen. Daarmee had de burgemeester wel de grote 
Nijmeegse kermis gered. Opmerkelijk is dat in het debat de Heese kermismoord 
uit 1919 nauwelijks een rol speelde. Burgemeester Van Schaeck Mathon vond 
zelfs dat het incident helemaal los stond van de kermis; het zou in feite elke zon-
dag kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld na de kerkgang.6 Niettemin verdween dus 
in 1920 de kermis uit Hees. De Vereniging Dorpsbelang heeft zich nog tijdens de 
jaarvergaderingen van 1930 en 1936 sterk gemaakt voor herinvoering, maar het 
was tevergeefs.

▲ Petruskerk met muziektent, 1920
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Parochieverenigingen

In Hees-Neerbosch begon de opbouw van het parochiale verenigingsleven onder 
pastoor Zegers (1893-1907). Dat gebeurde aanvankelijk vooral door de oprichting van 
godsdienstige en liefdadigheidsorganisaties als de St. Vincentiusvereniging, de Broe-
derschap van de H. Rozenkrans en het Kruisverbond (tegen drankmisbruik). Maar er 
volgden al snel ook meer wereldlijke en culturele initiatieven als de Boerenbond, de 
Boerenleenbank, een kerkelijk zangkoor en de fanfare. Pastoor Zegers was in december 
1897 met zijn koorzangers bijeen tijdens een St.Cecilia-feest en opperde de idee een 
fanfare-orkest op te richten. Het mes zou voor hem aan twee kanten snijden: zijn sociale 
bewogenheid gaf hem in dat hij hiermee een stuk kunstzin kon aankweken en daarmee 
ook zou kunnen beschikken over muziek bij de diverse processies in zijn parochie. Zijn 
initiatief werd zondags op de preekstoel bekend gemaakt waarbij gelijk aan de parochi-
anen werd gevraagd om geldelijke steun voor de aanschaf van muziekinstrumenten. 
De actie was een groot succes. Hij kreeg zowel de morele als financiële ondersteuning 
en reeds in januari kwamen de instrumenten en konden onder leiding van koordirigent 
Bionda de eerste repetities starten. Speciale ondersteuning was er van de leverancier 
van de instrumenten, de heer Kessels uit Tilburg, die bij de eerste repetities overkwam 
om de mensen de techniek van het bespelen van een blaasinstrument bij te brengen. 
De vereniging kreeg uiteraard een bestuur en niet te vergeten... een naam. Het werd 
Fanfare Ons Genoegen Hees-Neerbosch.

Voor al die organisaties was wel geschikte huisvesting nodig. In de Dennenstraat kon 
hiervoor in juli 1907, net na het overlijden van pastoor Zegers, het Roomsch Katho-
liek Bondsgebouw geopend worden, met in de voorgevel de spreuk 'Draagt elkanders 
lasten'. Een jaar later richtte de nieuwe pastoor Baetsen een Jongenspatronaat op om 
de ‘onschuldige’ jongens van Hees en Neerbosch uit de gevaarlijke stad weg te  houden. 

▲  St. Thomasvereniging voor het Bondsgebouw, 1933 ▲  Parochiehuis / Bondsgebouw, nu medisch centrum
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Patronaten waren oorspronkelijk onderwijsinstellingen die op zondag kinderen en 
jongeren opvingen en hen godsdienstles gaven. Later werden de doelstellingen van de 
patronaten uitgebreid. Naast de godsdienstige vorming werd spel heel belangrijk, omdat 
het een middel was om de belangstelling van kinderen en jongeren te wekken en te 
behouden. Uit de zondagsbijeenkomsten groeiden zo aparte clubs. Uit het patronaat van 
Hees-Neerbosch kwam in 1914 de voetbalvereniging Blauw-Wit voort, in 1921 de R.K. 
gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid en in 1924 de toneelvereniging Hooger Op. 
Deze laatste was door pater De Wit opgericht als een onderafdeling van de sinds dat 
jaar bestaande St. Thomasvereniging, de vervanger van het patronaat. 

De eerste voorstelling van Hooger Op vond plaats in 1924 en had als titel ‘Voetbal 
 Henkie’. Onder leiding van kapelaan pater Servatius Lemeer ontstonden er begin jaren 
'30 ook meisjesverenigingen. In 1932 kwam er op zijn initiatief ook een R.K. Verkennerij 
voor Hees en Neerbosch, de St. Albertusgroep. De familie Brouwers speelde een zeer 
grote rol bij bij St. Albertus; van de zeven kinderen werden er zeker vijf leider of leidster. 
Hopman Gerard Brouwers had in 1938 de leiding van mede-oprichter Anton Beukers 
overgenomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij, ondanks het verbod van de 
Duitsers, bij hem thuis met een groot deel van de St. Albertusgroep toch door. 

▲ Hooger Op, 'De dode ter paard of de groote reis'

▼  R.K Jonge Boerenstand van Neerbosch en Hees, 1936 
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▼

Eerste Heese voetbalclubs

Op 29 mei 1910 stond er in De Gelderlander: "Ook het dorpje Hees heeft zijn voetbal-
vereeniging gekregen. Haast ieder flink dorp kent zijn sportvereniging, waarom Hees 
dus niet dachten eenige Heesche sportlui, en zij richtten de Heesche voetbalclub die 
onder den naam van H.V.C. zal spelen. Secretaris is de heer W. Cobussen, penning-
meester J.H. van Hensbergen." Er werd hierover verder weinig meer vernomen, zoals er 
wel meer clubjes door een groepje jongens uit Hees zijn begonnen. In de krant komen 
namen langs als H.V.V. (Heesche Voetbal Vereniging), H.V.C. (Heesche Voetbal Club) 
en R.K.V.V. Hees. De laatste was vermoedelijk een andere benaming voor het bekende 
Blauw-Wit waarbij altijd in of uit Hees (en soms ook Neerbosch) stond vermeld. De 
volledige naam van deze op 1914 opgerichte vereniging was R.K.V.V. Blauw-Wit; ze 
was gestart als patronaatsvereniging van de parochie Hees-Neerbosch. In het jubileum-
boekje uit 1964 staat dan ook: "Neerbosch was eigenlijk de bakermat van Blauw-Wit." 
en "Blauw-Wit is nog altijd de club van Hees-Neerbosch, zowel van het oude als van 
het nieuwe." Dus geen exclusief Heese voetbalclub, hoewel het wel die naam had en 
nog heeft. Ook het thuisveld lag niet altijd in Hees. Nadat boer Henk Albers de overlast 
op zijn wei, waar de eerste balletjes werden getrapt, te groot vond worden, verhuisde 
Blauw-Wit naar een wei in de Biezen. Wat later kregen de voetballers een veld naast 
de Rosastichting aan de Dennenstraat tot hun beschikking. Op dit zogeheten ‘Roomse 
Sportterrein’ volgden vele successen waaronder de promotie naar de hoogste klasse 
van de I.V.C.B. (de katholieke voetbalbond) in 1927. 

Er is nog een andere Nijmeegse voetbalclub met Hees in de naam: S.C.H. Deze letters 
staan namelijk voor Sport Club Hees, volledig genaamd "Voetbal- en Atlethiekvereniging 
S.C.H." Deze in 1921 opgerichte vereniging – tot 1926 nog met de naam Nijmegen Hees 
Combinatie (N.H.C.) – heeft de Biezen als thuisbasis en dat werd in die tijd tot Hees ge-
rekend. Deze neutrale, bij de Nederlandsche Voetbalbond (N.V.B.) spelende vereniging 
was en is echter vooral verbonden aan het Waterkwartier en niet aan (het dorp) Hees. 
De problematiek met de naamgeving doet zich overigens ook nu nog voor. Sinds 2006 
bestaat er een futsalvereniging Chabbab Hees die een vervolg is op het zeer succes-
volle initiatief Futsal Chabbab van Saïd Achouïtar in 2001 om overlast gevende jongeren 
uit de wijk Heseveld met zaalvoetbal van de straat te houden. Chabbab Hees speelt de 
thuiswedstrijden in de O.C. Huismanhal op sportpark De Dennen, in Heseveld dus.

Neergang jaren '60 en '70

De geschiedenis van het katholieke verenigingsleven in de Antonius-Abt parochie is het 
bekende verhaal van een aaneenschakeling van oprichtingen van katholieke organi-
saties in het begin van de twintigste eeuw en het verdwijnen hiervan in de jaren zestig 
en zeventig. Zeker de overwegend religieuze jeugdverenigingen legden het loodje 
bij gebrek aan belangstelling. Nieuwe verenigingen probeerden tevergeefs het tij van 
ontkerkelijking en secularisering te keren. In 1964 trad voor het eerst het net opgerichte 
gemengd Jongerenkoor in de kerk op. Het koor kreeg onder leiding van dirigent Ton van 
Erp landelijke en zelfs internationale bekendheid met optredens op de Nederlandse en 
Duitse TV. Hoogtepunt was in 1968 een reis naar Italië met onder meer een audiëntie 

    3e lustrum R.K.S.V. Blauw-Wit 1929
▼ Kerstraat Sportpark Schoonhorst, 2011

▼ Sursum Corda 1954

▲  Junioren elftal Blauw-Wit 1935,
P. Eijkhout – N.N. – C. van Raay – R. Bionda – T. Peters
Spanbroek – H. Schamp – J. Nieuwenhuis
A. Bionda – J. Zegers – M. Eijkhout
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bij paus Paulus. Dat enkele jaren later een aantal leden uit het koor vertrok omdat "het 
koor hen niets meer deed" is tekenend. De meeste parochieverenigingen verdwenen of 
verloren toen hun katholieke identiteit. Bij de St. Antonius Abt parochie speelde mogelijk 
nog een rol dat de beide oude dorpskernen onderdeel werden van twee Nijmeegse wij-
ken die hun eigen sociale contacten en identiteiten ontwikkelden, los van het parochie-
verband. Verschillende verenigingen kregen met deze ontwikkeling te maken. Er heeft 
een groot aantal katholieke verenigingen bestaan in Hees waar weinig bekend van is, 
zoals het koor Sursum Corda, voetbalvereniging Semper Avanti en toneelvereniging De 
Heesse Spelers. Ook over de enkele protestantse verenigingen, zoals Jong Hervormden 
Hees, is weinig overgeleverd. Het voert ook te ver om van elke vereniging de geschiede-
nis te onderzoeken en te beschrijven. Alleen op enkele belangrijke en nog bestaande 
verenigingen wordt hier dieper ingegaan.

Hooger Op en Ons Genoegen

De uit 1924 daterende toneelvereniging Hooger Op kende in 1966 met de voorstelling 
van ‘De Stier uit Californië" haar laatste wapenfeit. In december 1964 was het 40-
jarig bestaan al op bescheiden wijze gevierd, omdat het aantal spelers en bezoekers 
terugliep. Ook Jan van Munster, die 25 jaar voorzitter was geweest, zag de toekomst 
toen al niet rooskleurig in en wees daarbij op de ondergang van andere Nijmeegse 
 toneelverenigingen. Voor fanfare Ons Genoegen waren de jaren '50 de topjaren. In 1952 
promoveerde ze naar de hoogste afdeling en werden er diverse concoursen gewon-
nen. Het hoogtepunt was een prachtige eerste prijs bij het Wereld Muziekconcours in 
 Kerkrade in 1958. In 1961 werd de fanfare getransformeerd tot een harmonieorkest en 
ook in deze samenstelling was men in de hoogste afdeling succesvol. Begin jaren '70 
werd het steeds moeilijker om het orkest voor alle instrumenten goed te bezetten en 
werd besloten er een amusementsorkest van te maken. Hiervoor was een zeer goede 
vaste kern aanwezig en bovendien was na de oorlog de lichte amusementsmuziek heel 

▲ Fanfare Ons Genoegen 
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populair. Jimmy Nas heeft met Ons Genoegen een nieuwe koers ingezet. Nas was niet 
alleen een kundig musicus, maar ook een voortreffelijk arrangeur en binnen enkele jaren 
schreef hij een repertoire van 200 arrangementen, van  swingende  Amerikaanse toppers, 
dansmuziek, musical- en zelfs operettemelodieën. Zo werd in 1977 bij het 80-jarig be-
staan de Nijmeegse Stadsschouwburg afgehuurd voor een daverende Non Stop Music 
Show. Het orkest kwam na de pauze terug als Nijmeegs Amusements Orkest (NAO) om-
dat Ons Genoegen niet meer paste bij het repertoire. De show in de schouwburg en later 
de Vereeniging werd een jaarlijkse traditie en heeft zelfs zijn 25-jarig jubileum gehaald. 
Jimmy Nas heeft het orkest 20 jaar geleid; in 1999 werd de huidige orkestleider Louis 
van de Waarsenburg aangesteld. In 2005 trad het orkest op in de voortuin van Sancta 
Maria tijdens het lustrumfeest van Dorpsbelang II.

Blauw-Wit en Albertus

Tijdens de Duitse bezetting fuseerde de katholieke voetbalbond noodgedwongen met 
de KNVB en kwam Blauw-Wit in de eerste klasse van de afdeling Nijmegen te spelen. In 
1946 werden de jongens van Blauw-Wit kampioen en promoveerden ze naar de vierde 
klasse van de KNVB. Een jaar later moest Blauw-Wit door de bouw van het Dominicus 
College afscheid nemen van het veld op het terrein van de Zusters en volgde er een 
zwerftocht door Nijmegen. De tijdelijke verhuizing naar de velden op de Goffert, waarbij 
de jeugdelftallen zelfs helemaal naar Heijendaal moesten, deed de vereniging geen 
goed. Ook op sportief gebied ging het minder, met degradatie tot gevolg. In 1957 kwam 
Blauw-Wit weer in vertrouwde omgeving met een speelveld aan de toenmalige O.C. 
Huismanstraat waardoor de contacten met leden en supporters verbeterden. Na de 
promotie in 1963 kon het gouden jubileumjaar 1964 in de vierde klasse én op het nieuwe 
sportpark De Schoonhorst gevierd worden.7

Met een wijziging van de statuten én van de naam van de voetbalvereniging wilde het 
bestuur de club toegankelijker maken voor niet-katholieken. De naam R.K.S.V. Blauw-
Wit werd namelijk veranderd in s.v. Blauw-Wit en de geestelijk adviseur verloor zijn 
functie. De St. Albertusgroep Hees-Neerbosch kreeg een vergelijkbare naamswijziging 
door het landelijk samengaan van de Katholieke Verkennersbeweging en de Neder-
landse Padvinders Vereniging in 1973. De naam werd Scouting Albertus  Nijmegen, dus 
voortaan ook zonder de toevoeging Hees en Neerbosch. Na het samengaan met de 
Bernadettegroep in 1985 kreeg Albertus ook meisjes als leden.

Nieuwe sportvereningen

Niet alleen Blauw-Wit heeft op verschillende velden in Nijmegen gespeeld. Andere in of 
nabij Hees spelende voetbalclubs hebben hun oorsprong elders en zijn hier later komen 
spelen door de beschikbaarheid van sportvelden rond Hees. Aan de Bredestraat/Oscar 
Carréstraat liggen sinds 1957 de voetbalvelden van SV Nijmegen en van 1975 tot 2008 
speelde hier ook R.K.V.V. Nijmeegse Boys. Beide verenigingen komen van oorsprong uit 
het centrum van de stad en hebben na veel omzwervingen aan de rand van Hees hun 
plek gevonden. De Nijmeegse Boys begonnen ook in Hees, op een wei van boer Peters, 
omdat er in de binnenstad geen velden waren. V.V. Krayenhoff is in 1937 opgericht als 
voetbalclub van de Wolfskuil en speelt sinds 1994 op sportpark De Schoonhorst.

▼  Blauw-Wit, Roy Makaay-kamer en De Binkies, 1990-1991

▲  Scouting Albertus, Dennenstraat 113, 2011,1939 en 1946
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Op dit naar een ouder landgoed genoemde terrein is naast Blauw-Wit ook tennisvereni-
ging Tachys gevestigd. Tachys is in 1967 begonnen als afdeling van hockeyclub Quick 
1888, op zijn beurt een afsplitsing van de voetbalvereniging die sinds 1956/57 aan 
de Dennenstraat een eigen sportpark kreeg. In 1966 verhuisde de hockeyafdeling in 
verband met ruimtegebrek naar de Energieweg. Na de afsplitsing en sterke groei van de 
tennisclub moest er wederom verhuisd worden. De hockeyers vertrokken in 1990 naar 
Lindenholt. Tachys bleef en ontwikkelde zich tot een middelgrote Nijmeegse tennis-
vereniging met van de 600 leden een kleine meerderheid uit Hees. Dat laatste kan niet 
gezegd worden van de bezoekers van het in 1970 gebouwde zwembadcomplex aan de 
 Planetenstraat; dat trekt bezoekers uit heel Nijmegen en uit de wijde omgeving. 

De Vierdaagse

Het grootste Nijmeegse sportevenement, de Vierdaagse, heeft lange tijd een grote rol 
gespeeld in Hees. In 1965 is op de tweede dag van Wijchen de route verplaatst van de 
Graafseweg naar Neerbosch-West en Hees. Vanaf de Kanaalbrug liepen de deelnemers 
hun laatste kilometers door de Dr. De Blécourtstraat, Kerkstraat, Korte Bredestraat, 
Schependomlaan en via de Tweede Oude Heeselaan naar de finish. Dit was, zoals voor 
elke wijk op de route, een groot feest. Families organiseerden kleine reünies en er was 
op straat veel gezelligheid. Het was voor veel Heesenaren dan ook een grote schok toen 
de marsleiding in 2000 besloot de route naar Weurt en het Waterkwartier te verleggen. 
Als verklaring hiervoor gold de toenemende drukte en de te smalle wegen. Dit was voor-
al van toepassing op de brug over het Maas-Waalkanaal waar alleen van het fiets- en 
wandelpad gebruik kon worden gemaakt. Er kwamen verschillende ingezonden stukken 
in de krant en ook Dorpsbelang Hees ondernam actie. Zo is er een ansichtkaart gemaakt 
die als protest naar de KNBLO kon worden verstuurd en werden bij de doortocht in 2000 
aan het Industrieplein onder de wandelaars handtekeningen verzameld. Ondanks 250 
ansichtkaarten en 1700 handtekeningen wilde de KNBLO niet praten en bleef de route-
wijziging gehandhaafd.

Er is dus eigenlijk nauwelijks echt sprake geweest van een exclusief Hees’ verenigings-
leven omdat dit grotendeels in parochieverband mét Neerboscharen georganiseerd was. 
En zelfs de Heesche Club had ‘gewone’ leden uit Neerbosch. De bindende rol van de 
kerk is de laatste jaren veel kleiner geworden. En ook de wijken Neerbosch en Hees zijn 
uit elkaar gegroeid, met name door de aanleg van de Neerbosscheweg. Het nu bestaan-
de koor ‘De Heese stemmen’ is van oorsprong geen kerkkoor maar voortgekomen uit 
werknemers van de Sociale Dienst uit Hees. Sinds 1991 is er de nieuwe dorpsvereniging 
die met veel vrijwilligers tal van activiteiten in het ‘dorp’ organiseert.

▲ Sportfondsbad West, 1980

▼  Protest 2000: Vierdaagse niet meer door Hees

▼ Tachyskampioen 1993, Gijs Mahler



98

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen 
kermis in de stad. In 1919 werd de traditie 
voortgezet en in augustus was Hees als eerste 
van de Nijmeegse kermissen aan de beurt. De 
Gelderlander deed verslag: "De driedaagsche 
kermis te Hees, trok een verbazend groote 
menigte nieuwsgierigen, die na jaren van ker-
misvermaak gespeend te zijn, nu wel weer eens 
wilden zien, hoe zoo’n ouwerwetsche kermis 
er na vijf jaar uitziet. Velen zullen teleurgesteld 
zijn, want de Heessche kermis maakte dit jaar – 
als vermaak voor de kleinen geen schitterende 
indruk. Alles was er veel te duur en buiten de 
mallemolen, was er weinig aantrekkelijks voor 
de jeugd. De grooteren daarentegen vonden 
er volop vermaak in de dansgelegenheden en 
drankhuizen waar volop geschonken werd om-
dat de Nijmeegsche gemeentelijke verordening 
op de alcoholvrije kermis alleen geldt voor de 
Nijmeegsche October kermisdagen. ’s Avonds 
ging het in sommige dansgelegenheden ru-
moerig toe, en reeds Zondagavond kwam het 
op de kermis tot een vechtpartij, welke gelukkig 
zonder ernstig bloedvergieten afliep." 
Maar op dinsdag 19 augustus, rond mid-
dernacht, liep het uit de hand. Er ontstonden 

vechtpartijen aan de bar van Buitenlust. 
De politie kwam tussenbeide maar kon niet 
voorkomen dat de vechtersbazen "uit smokke-
laarskring" elkaar buiten weer troffen. Er vielen 
drie gewonden door steekpartijen; een 29-jarige 
als "ongunstig bekend" staande chauffeur Van 
Rosmalen werd tegen het hek van de school 
gedrukt en in de hartsteek gestoken. Omstan-
ders en politie droegen hem naar de garage 
van hotel Heeslust, waar de toegesnelde dokter 
De Blécourt de dood constateerde. Al snel werd 
de dader aangehouden, de 24-jarige landbou-
wer Theunissen uit Neerbosch. In november 
diende de zaak voor de Arnhemse rechtbank.
Daar stond geen koele moordenaar terecht, 
meende de verslaggever van De  Gelderlander, 
eerder "een jongeman van buiten, resoluut, 
kort aan, maar niet van boosaardigen aanleg." 
De beklaagde antwoordde kalm en bedaard op 
gestelde vragen. De president van de rechtbank 
riep verschillende getuigen op om de fatale 
gebeurtenissen te reconstrueren. De beklaagde 
vertelde dat hij met enkele vrienden aan de bar 
in Buitenlust stond, toen een tiental mannen 
binnenkwam die meteen de aanval inzetten: "Ik 
kende ze niet, behalve Nieuwenhuis. Een sloeg 
er mij op het hoofd. Een andere daarna op den 

rug. Ik, … bang voor overmacht, kroop toen op 
handen en voeten tusschen de menschenme-
nigte door, om weg te komen. Ze achtervolgden 
mij en de man, die daar op dit portret stond, 
greep mij later aan. Wat mot je hier doen? Riep 
hij mij toe. Laat me los, anders slaan ze mij …. 
schreeuwde ik. Ik laat je niet los, ik steek er je 
aan …. Beet de ander mij toe. Ik rukte me los, 
zij renden mij na in de richting van mijn woning. 
Zij kregen mij ter hoogte van de school, duwden 
mij tegen een hek. Ik zag geen uitweg meer; ik 
greep naar een mes dat geopend was, en heb 
toen ten einde raad, met het mes toegeslagen."

"We steken je kapot!"
Vervolgens werden vrienden van Theunis-
sen als getuige opgeroepen. J. Elemans uit 
Hees: "Wij stonde veur de teunbank, hadden 
net wâ besteld, toen de andere ploeg bin-
nenkwam." Op een teken van Nieuwenhuis 
uit Hees, de enige die hij van de groep kende, 
vielen ze  meteen aan en riepen "We steken je 
kapot." Ook Martinus Peters, landbouwer uit 
 Neerbosch, bevestigde dit beeld: "Wij werden 
zonder aanleiding, zonder woordenwisseling 
aangevallen. Nieuwenhuis wees op ons met 
den woorden; Die moet je hebben. Ik greep 

Doodslag op de Heese kermis van 1919

▲  De Gelderlander, 20 augustus 1919
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toen naar een stuk ploegketting, welke toevallig 
in mijn zak zat. Ik sloeg zooveel als ik maar 
kon, van mij af. Of ik iemand geraakt heb, weet 
ik niet. Ik vluchtte in een portiek, waar de politie 
mij gelukkig ontzette. Het was net of ze mij 
belegerden. Ik ben na mijn ontzet onmiddellijk 
gevlucht. Na de vechtpartij heb ik Theunissen 
nog ontmoet in de Kerkstraat. (…). Hij zei, dat 
hij er twee gestoken had, om zich zelf te verde-
digen, een in de borst een ander in de rug. En 
voegde Th. er nog bij … die eenen zal er wel 
aan doodgaan." De rechter vroeg naar onderlig-
gende motieven voor de aanval. "Ze deden het 
zonder reden. Ja, kijk eens, wij waren gewone 
boerenjongens en zij waren de ambachtslieden 
te Hees en Neerbosch. Men maakte ons wel 
eens uit voor boeren." Wel erkende hij dat er 
al eens eerder onenigheid was geweest met 
Nieuwenhuis op de kermis van Neerbosch. Ook 
politie-inspecteur Smeets schetste de gebeur-
tenissen: in de chaos en duisternis was het 
moeilijk mensen te herkennen, maar toch had 
hij getracht de vechtersbazen te scheiden en 
te arresteren. De dodelijk getroffene had hem 
nog toegevoegd "Ze hebben mij gestoken". 
Wie de dader was kon hij niet meer zeggen, 
maar hij vroeg nog wel even naar zijn meisje. 

De inspecteur hielp het slachtoffer te vervoeren 
naar de garage van Heeslust en werd meteen 
weggeroepen om een tweede gewonde bij te 
staan. Ook veldwachter Thissen uit Neerbosch 
passeerde in het tumult de dodelijk gewonde: 
"Chef ze hebben mij gestoken", riep deze nog 
voordat hij in elkaar zakte. De veldwachter hielp 
hem op de been, de gewonde liep een tiental 
passen en zakte toen voor goed ineen.
Dokter De Blécourt verscheen als getuige-
deskundige op de zitting. Hij was rond kwart 
voor twaalf ter assistentie geroepen in Heeslust. 
Toen hij daar aankwam leefde het slachtoffer 
nog, "maar de getroffene was al te ver weg om 
nog te kunnen praten." De dokter constateerde 
een wond in borst met een "diepte van onge-
veer 2,5 cm., waaruit bijna geen bloed gekomen 
was. De punt van het hart was getroffen, met 
het gevolg, dat bij iederen nieuwen hartslag 
meer bloed in de hartkamer drong. De getrof-
fene heeft nog langer geleefd dan bij een vollen 
hartsteek het geval is." Vervolgens assisteerde 
hij nog een andere gewonde, die tweemaal in 
de rug was gestoken. Desgevraagd verklaarde 
de dokter dat het gezelschap lastig was: "de 
meesten waren dronken en riekten naar alco-
hol. Het was zoo’n onaangename groep, dat 

get. met geweld een der aanwezige leden nog 
uit de zaal had moeten verwijderen. De gewon-
de Cr. was zelfs niet eens rustig bij de heelkun-
dige behandeling en de verbinding der wond." 
Het mes was nog niet gevonden. Desgevraagd 
verklaarde Theunissen "het mes weggesmeten 
te hebben ter hoogte van de Kerkstraat, waar 
hij den veldweg ingeslagen had." 

Een uit de hand gelopen ruzie, met dodelijke 
afloop, zo pleitte de verdediging, geen opzet 
tot moord. Theunissen kreeg het laatste woord: 
"edelachtbare, ik heb mij verdedigd, meer 
niet." Een van de aanstichters van de ruzie, 
Nieuwenhuis, verbleef in Nederlands-Indië als 
sergeant van de Koloniale Reserve en was niet 
als getuige opgeroepen. De zitting duurde drie 
uur. De Procureur-Generaal eiste zes jaar, maar 
de rechtbank veroordeelde de dader in januari 
1920 tot twee jaar met aftrek van voorarrest. 
Het Gerechtshof Arnhem maakte daar vervol-
gens vier jaar van, maar in cassatie voor het 
Gerechtshof in Den Bosch werd Theunissen in 
augustus 1920 vrijgesproken. De geruchtma-
kende kermis uit 1919 is al lang vergeten, het 
bewuste steekwapen moet nog ergens in het 
veld in de buurt van de Kerkstraat liggen. 

 Overlijdensverklaring met doodsoorzaak "mes (dolk) 
steek i/d hartstreek" door dokter De Blécourt (RAN)

▲
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▼ De Stenen Bank, 17 juni 1922 geplaatst op de hoek Kerkstraat-Bredestraat
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H E E S
Een stem bij het stadsbestuur
Dorpsbelang I en II, 1911 en 1990

door Jan Brauer 

Vrijwel	elk	Nederlands	dorp	kent	wel	een	dorpsvereniging	of	-raad	om	
de	belangen	van	de	bewoners	te	behartigen.	Zo’n	orgaan	was	voor	

Hees	–	zo	ver	van	de	stad	gelegen	–	zeker	nodig	om	de	aandacht	van	het	
stadsbestuur	te	trekken.	In	1911	richtte	dokter	De	Blécourt	met	enkele	

vooraanstaande	dorpsbewoners	in	hotel	Heeslust	de	Vereeniging	Dorps-
belang	op.	Behalve	belangenbehartiging	wilde	men	aandacht	voor	al	het	
moois	dat	het	dorp	de	Nijmegenaren	te	bieden	had:	groente	en	bloemen	

van	Heese	kwekers,	een	rustige	groene	woonplek	en	de	moeite	waard	
voor	een	zondags	uitje.	Ook	speelde	Dorpsbelang	een	belangrijke	rol	in	

het	culturele	leven,	maar	vanaf	de	jaren	'50,	parallel	aan	het	uiteenval-
len	van	de	dorpsgemeenschap,	verdween	ook	Dorpsbelang	geleidelijk.	

In	1990	werd	een	nieuwe	Vereniging	Dorpsbelang	opgericht	om	de	stem	
van	de	bewoners	bij	het	stadsbestuur	te	laten	horen.	Wilde	Dorpsbelang	
in	1911	nadrukkelijk	de	economische	banden	met	Nijmegen	aanhalen,	de	

nieuwe	vereniging	spant	zich	juist	in	om	de	stad	op	afstand	te	houden,	
teneinde	het	nog	resterende	dorpse	en	groene	karakter	van	Hees	te	be-
schermen.	Hier	volgt	een	schets	van	Dorpsbelang	I	en	Dorpsbelang	II.

Hoofdstuk 8
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zwaartepunt van Dorpsbelang in en op Hees 
te liggen. 

Wandeling door Hees in 1912
Het eerste belangrijk wapenfeit van Vereeni-
ging Dorpsbelang was in 1912 de uitgave 
van het boekje Het Schependom van Nijme-
gen in woord en beeld met een beschrijving 
van de drie dorpen en een wandelkaart. 
Daaraan leverden onder andere stadsarchi-
varis Van Schevichaven, onderwijzer Van 
Loon, dichter-secretaris Tromp en De Blécourt 
bijdragen. Het boekje was bedoeld voor vreemdelingen, maar vooral ook 
voor Nijmegenaren en dan met name het stadsbestuur, immers: "Mogen 
de vroede mannen van Nijmegen de oogen eens voor goed open gaan 
en, geopend blijven voor het schoone, dat ook in ons Schependom is te 
vinden." 6 Ook voor de ontwikkeling van handel en nijverheid vond men 
dat de "billijkheid alleen reeds eischt, dat ook aan ons, die even goed ons 
lot en schot aan de gemeentekas inbrengen, worde gegeven, wat aan de 
bovenstad, ja zelfs gracieuselijk aan naburige gemeenten is verleend." 
Deze laatste sneer verwees naar de afwijzing van het verzoek om de 
elektrische tram naar Hees te laten rijden, terwijl er wel een lijn naar Berg 
en Dal zou komen. De tramlijn bleef een belangrijk aandachtspunt voor 
Dorpsbelang; veel energie en een lange adem leidden uiteindelijk tot suc-
ces in juni 1922.

De bereikbaarheid van Hees was een regelmatig terugkerend agen-
dapunt. Veel aandacht was er voor verbetering van de wegen: zomers 
veroorzaakten de zandwegen vaak veel stof en ’s winters veranderden ze 
in een modderpoel. En of het nu om wegen, riolering, een lantaarnpaal of 
een tramhuisje ging, het was steeds een kwestie van lang aandringen om 
de gemeente tot actie te laten komen: "men werd gestuurd van Pontius 
naar Pilatus; men beraadslaagde, maar liet de zaak zooals ze was" ver-
zuchtte P. Lamers, die De Blécourt in 1925 als voorzitter was opgevolgd 
en die dat tot eind 1937 zou blijven.7 Zo pleitte Dorpsbelang al vanaf 
de start voor een directe verbinding met de stad via een tunnel door de 
spoordijk onder het station. Daarbij werkte men samen met de winkeliers 
rond de Krayenhofflaan. In het kader van de werkloosheidsbestrijding zou 
zo’n tunnel goed kunnen worden aangelegd, vond men. Uiteindelijk zou 

Vanaf midden 19e eeuw klinkt de stem van Hees regelmatig door in het 
Nijmeegse stadsbestuur. Dat gebeurde incidenteel doordat bewoners 
verzoekschriften stuurden voor verbetering van wegen of straatverlichting 
bijvoorbeeld. Al in de 18e eeuw waren voorname Heesenaren van oude 
buitenplaatsen betrokken bij het stadsbestuur, zoals de families Quack 
en Scheers. Ook in het begin van de 20ste eeuw telde de Nijmeegse 
gemeenteraad enkele Heese leden: jonkheer V.M. van Rijckevorsel van 
Kessel – ook wethouder – en A.J. Uijen voor de katholieken, en voor de 
protestanten F.A. Bonté en G. Wegerif. Deze laatste was in 1911 betrok-
ken bij de oprichting van Dorpsbelang, de bewonersvereniging van het 
Schependom. Aanleiding vormde de noodzakelijke verbetering van de 
hobbelige zandwegen en de gewenste aansluiting op het elektrische 
tramnet. Hiervoor was in juli 1911 een verzoekschrift bij het stadsbestuur 
ingediend. In diezelfde maand werd besloten de krachten van de dorpen 
Hees, Neerbosch en Hatert te bundelen om de aandacht "der autoriteiten 
op onze nooden te kunnen vestigen en daardoor den bloei van ons Sche-
pendom te bevorderen." 1

Op woensdag 29 juli 1911 werd tijdens een vergadering in hotel Heeslust 
de Vereeniging Dorpsbelang opgericht. De volledige naam was: ‘Dorps-
belang (Hees, Neerbosch en Hatert) Vereeniging tot Bevordering van 
den Bloei der Buitenwijken van de gemeente Nijmegen en is gevestigd te 
Hees bij Nijmegen’. Raadslid Gerrit Wegerif leidde deze vergadering van 
de vereniging, die hij als slogan meegaf: "groei, bloei, vooruitgang voor 
de plek, die ons lief is." 2 Het bestuur bestond naast hemzelf uit dokter 
De Blécourt (voorzitter), J.A.E. van Aalst uit  Neerbosch, (vice-voorzitter), 
Arn. (A.J.) Tromp wijkmeester en winkelier in Hatert, (secretaris), J. P. 
Kellendonk aannemer uit Neerbosch (penningmeester), A.J.J. Pascal uit 
Hees en R. Hoenselaars, kweker uit Hees. Een algemene vergadering 
op 13 augustus stemde in met de statuten, die in november koninklijke 
goedkeuring kregen.3 Voorzitter De Blécourt concludeerde volgens de 
verslaggever van De Gelderlander "dat door de ijver, die allen bezielde, 
zeer zeker de bloei der drie dorpen zou worden bevorderd, terwijl door de 
gebleken welwillende en opbouwende besprekingen de eerste eisch voor 
het succes, namelijk ’Eendracht en samenwerking’ in volle mate aanwe-
zig was." 4 Eind augustus waren er meer dan 150 donateurs, "voorwaar 
een verblijdend teeken", aldus de Provinciale Geldersche en Nijmeeg-
sche Courant.5 De vereniging zou volgens de statuten maximaal 30 jaar 
min een dag kunnen bestaan, dus tot 3 november 1941. Al snel kwam het 

   OPRICHTING Vereeniging Dorpsbelang in 1911
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internationaal muziekfestival gehouden op een groot terrein aan de 
 Dennenstraat. Maar liefst dertig muziekgezelschappen traden op, er wa-
ren optochten, concoursen en kinder- en sportprogramma’s. "Groot feest, 
mooi weer en een mooie omgeving brachten veel bezoekers naar Hees-
Neerbosch", aldus De Gelderlander.8 Die meldde ook nog dat de jubile-
rende fanfare van het huldigingcomité geld kreeg voor een  bassaxofoon, 
een piston en twee marstrommels. 
Kennelijk is de vereniging vanaf 1939 een beetje ingeslapen, wellicht 
door de aandacht die mobilisatie en dreigende oorlog vroegen. Bij het 
overlijden van oud-voorzitter P. Lamers in januari 1941 ontstond echter 
nieuw elan. Lamers werd geprezen als "een van onze beste en oprecht-
ste mannen", die er persoonlijk voor had gezorgd dat Hees niet was 
geschonden door de aanleg van het kanaal. Men kon hem niet beter eren 
dan door Dorpsbelang nieuw leven in te blazen. Volgens de statuten uit 
1911 was de expiratiedatum van de vereniging 3 november 1941, daarom 
werd besloten de herziene statuten naar het bevoegde gezag te sturen.9 

Na de bevrijding was er nog volop activiteit, onder meer rond de herope-
ning van de tramverbinding in augustus 1947 en ook werd in 1946 het 7e 
lustrum van Dorpsbelang nog gevierd. Maar geleidelijk nam de activiteit 
af en na 1955 houden de vermeldingen in de lokale kranten op. 

pas in juli 1966 de Tunnelweg worden geopend. Aandacht was er ook 
voor grote projecten, zoals de aanleg van het Maas-Waalkanaal. Goede 
bruggen moesten de doorsnijding van Hees en Neerbosch compense-
ren, vond Dorpsbelang. De voorzitter zat overigens in de gemeentelijke 
kanaalcommissie. Ook de landelijke politiek kwam op de agenda: in 
november 1918 vergaderde Dorpsbelang over de dreigende internatio-
nale revolutionaire woelingen van socialisten en communisten. De avond 
mondde uit in de oprichting van een lokaal vendel van de Burgerwacht, 
waarvoor zich 98 burgers spontaan aanmeldden. 

Dorpsfeesten
Belangrijk was de inzet van de vereniging op het sociale vlak, als orga-
nisator van tal van evenementen. Zeker nadat de Heese kermis in 1920 
was afgeschaft, leek het wel of ter compensatie bij allerlei gelegenheden 
kermisachtige festiviteiten op het dorpsplein plaatsvonden. Dorpsbelang 
overwoog zelfs om grond te kopen voor een eigen permanent feest-
terrein. Bij jubilea van Dorpsbelang en fanfare Ons Genoegen en feesten 
rond het koningshuis werden slingers en feestverlichting opgehangen en 
dorps- en kinderfeesten, optochten en tuinwedstrijden georganiseerd. Zo 
werd begin augustus 1937 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
Dorpsbelang en het 40-jarig bestaan van Ons Genoegen een vierdaags 

▲ Kinderfeesten bij opening van tramlijn 3, 17 juni 1922 ▲  Burgemeester Steinweg naast mevr. Hammes op het internatio-
nale muziekconcours van Ons Genoegen, 9 augustus 1937
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▼ Vulkaanrijders voor Heeslust, uiterst rechts De Blécourt, 1913

Villa Rusthof

 Portret door vriend Jan van Vucht Tijssen▲
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Dorpsdokter 
De Blécourt 
Jan Johannes de Blécourt werd in 1860 geboren in Wildervank, 
 studeerde geneeskunde in Groningen en werd na zijn promotie in 1885 
als 25-jarige door de Nijmeegse gemeenteraad benoemd tot genees- en 
verloskundige voor Hees, Neerbosch en Hatert.10 Zijn jaarwedde be-
droeg toen duizend gulden. Hij ging wonen in villa Rusthof, op de hoek 
van de Kerkstraat, met zijn vrouw Wilhelmina Nauta, vijf kinderen en 
 huispersoneel. In Hees was De Blécourt met lange baard en zijn rijzige 
gestalte – bijna twee meter lang – een opmerkelijke verschijning. De 
jonge dorpsdokter was zeer actief in het maatschappelijk leven. Hij was 
onder meer betrokken bij de oprichting van de fanfare Ons Genoegen en 
hij was voorzitter van de Heesche Club, de lokale sociëteit. Ook bekleed-
de hij andere maatschappelijke bestuursfuncties, zoals bij de Nijmeegse 
Geneeskundige Kring en de Nijmeegse afdeling van de Nederlandse 
Heidemaatschappij.

Sportief was hij ook. De Blécourt is bij uitstek een  vertegenwoordiger van 
de jonge elite rond 1900 die het sporten ontdekte als vrijetijdsbesteding. 
De dokter deed aan cricket, schaatsen, motorrijden en schieten. De meer 
klassieke sporten dus en zeer geschikt voor beoefening op latere leeftijd. 
Bovendien was hij bestuurslid van diverse sportverenigingen, zoals 
van de cricketafdeling van Quick ’88, de IJsbond Maas en Waal, van 
de ANWB (van oorsprong een wielerbond), van de Koninklijke Neder-
landse Vereeniging van Scherpschutters en voorzitter van de Nijmeegse 
Scherpschuttersvereeniging Concordia. Schieten was zeker een grote 
passie van de dokter. In de winter ging hij op jacht en in zijn tuin lag een 
oefenschietbaan. Hij wist zelfs het Nederlands kampioenschap op de 
revolver te behalen. Maar het sportieve hoogtepunt voor De Blécourt 
was ongetwijfeld zijn deelname als schutter aan de Olympische Spelen 
van 1908 in Londen. Als eerste Nijmeegse olympiër kwam hij uit op het 
onderdeel ‘revolver individueel’ – waarbij hij op de 36e plaats eindigde 
(van de 43). Verder maakte hij deel uit van het Nederlands revolverteam 
dat verdienstelijk zesde werd. 

De Blécourt kwam als arts met zijn forse gestalte en luide stem nogal 
eens hard over bij de bescheiden Heesenaren, maar daarachter school 
een zacht karakter en een grote betrokkenheid bij z’n patiënten. Een 
opmerkelijke gebeurtenis was de geboorte van een vijfling in Hatert in 

1903.11 Deze vijf kinderen stierven al vrij snel, waarop de dokter dit me-
disch wonder thuis in glazen potten prepareerde en deze per trein naar 
het Groningse universiteitsmuseum bracht. De Blécourt was ook verbon-
den aan het ziekenhuis van de Weesinrichting Neerbosch, waar destijds 
zo’n duizend kinderen woonden. Omdat zijn praktijk zo uitgestrekt was, 
schafte hij een motorfiets aan van het merk Vulkaan, een Nederlands 
product van de gebroeders Fonck uit Venray. In oktober 1913 organi-
seerde hij een toertocht voor Vulkaan-rijders in de buurt van Nijmegen. 
De deelnemers werden trots poserend voor Heeslust gefotografeerd. 
Een groot succes was die motor overigens niet. "Mijn vader rijdt op een 
krater", zo vertelde zijn dochter, vanwege het geluid en de rookwolken uit 
de machine. Volgens haar herinnering liep hij er meer naast dan dat hij er 
op zat. Daarom werd later een auto aangeschaft. Belangrijk was zijn inzet 
voor de elektrische tram naar Hees. Op 17 juni 1922 werd de nieuwe lijn 
feestelijk geopend. Ter gelegenheid hiervan werd de Stenen Bank aan 
hem aangeboden, schuin tegenover zijn huis. De bank staat er nog, het 
huis is verdwenen.

Koning van Hees 
In maart 1925 was de energie van de dokter na veertig jaar huisarts-
praktijk op. De Blécourt schreef de burgemeester, zoals hij steeds deed 
als hij uit de stad was voor een reis: "Hiermede deel ik U mede, dat ik 
mij eindelijk verplicht zie om mij voor eenige weken tot beter herstel van 
mijne zeer ondermijnde lichaamskrachten buiten de gemeente Nijmegen 
te begeven.(…) De noodige rust wil niet komen en ik ben nog gaandeweg 
wat slapper geworden. Laag-Soeren zal mij eens vredig opnemen." 12

Enkele dagen later kwam het bericht dat de dokter op 19 maart 1925 in 
het rusthuis te Laag-Soeren was overleden. Op maandag 23 maart 1925 
verzamelden zich honderden mensen bij zijn huis, waar een imposante 
begrafenisstoet met veel bloemen en landauers vertrok voor een laatste 
tocht door het dorp. In de rijtuigen vertegenwoordigers uit de medische 
wereld, de sport, Hees, de directeur van het weeshuis, de dominee en de 
pastoor. Bij het klooster van de Rosastichting in de Dennenstraat hield de 
stoet even stil. De zusters en leerlingen zongen een motet, waarna moe-
der overste een krans met lelies aan de bloemenpracht toevoegde. Op 
de begraafplaats aan de Graafseweg voerden vele sprekers het woord. 
Ze spraken over De Blécourt als symbool van  levenskracht; uiterlijk ruw 
en ijdel, maar van binnen gevoelig, dag en nacht paraat voor de mede-
mens in nood, edel mens, ja, de ‘Koning van Hees’. Z’n vriend, hoofd-
onderwijzer Van Loon karakteriseerde hem als "groot in het eenvoudige" 
en De Blécourts zoon citeerde een gewone Heesenaar: "Ach, die mensch 
heeft aan ons den hemel verdiend." 13 Dorpsbelang eerde hem door bij de 
gemeenteraad een verzoek in te dienen een straat in Hees naar hem te 
noemen, hetgeen in 1925 werd besloten.
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Dorpsbelang, ditmaal alleen voor Hees.14 De eerste aanleiding daartoe 
was de voorgenomen bouw van een grote studentenflat op het toenma-
lige weiland de Plak op de hoek Korte Bredestraat-Bredestraat, waar later 
overigens het wijkje Lievekamphof zou komen. Voor deze bewonersactie 
werd een Comité Behoud Oud-Hees opgericht, waarbij onder andere 
Charles Hammes en Gerard Otten actief betrokken waren. In 1911 had 
Dorpsbelang nog de intentie om Hees te laten profiteren van de econo-
mische ontwikkeling van de stad en werd sterke integratie met de stad 
toegejuicht, in 1990 was dat heel anders. Het uit dit comité voortgeko-
men nieuwe Dorpsbelang wilde juist de ingrepen vanuit de stad een halt 
toeroepen om wat er nog van het dorpse karakter restte, te beschermen, 
bijvoorbeeld tegen grote bouwplannen van gemeente, woningstichtingen 
en particulieren. Ook het leefmilieu en het groene karakter van Hees 
moesten worden beschermd. De doelstelling van Dorpsbelang II volgens 
de statuten: "versterking, dan wel behoud van het dorpskarakter van 
Hees, alsmede bevordering dan wel behouden van de kwaliteit van het 
woon- en leefmilieu in Hees in alle facetten, met speciale aandacht voor 
ruimtelijke, ecologische, historische, verkeerstechnische en sociale-
veiligheidsaspecten."15

Een belangrijk initiatiefneemster was Bea van Zijll de Jong-Lodenstein. 
Zij woonde in de ‘vruchtenbuurt’ die in de jaren ’50 was gebouwd en 
waar in de beginjaren van de nieuwe vereniging een hoge concentratie 
actieve leden en bestuurders was te vinden. ‘Import-Heesenaren’ dus, die 
het vertrouwen moesten winnen van de ‘autochtone’ Heesenaren, – in 
feite was dat in 1911 ook het geval geweest. Na de eerste vergadering 
kon secretaris Toon van den Berg al 247 leden noteren, in november 

In vorige hoofdstukken werd al beschreven dat Hees na de Tweede We-
reldoorlog drastisch veranderde door de sterkere integratie met de stad. 
Er kwam veel nieuwbouw, meer industrie rond het kanaal, de traditionele 
bedrijvigheid en landbouw namen geleidelijk af, winkelcentra kwamen 
op en de middenstand trok weg. Hees werd steeds meer een ‘normale’ 
woonwijk. Ook het sociaal-culturele leven veranderde. Door de vele 
nieuwe bewoners kwam er een andere samenstelling van de bevolking; 
het verenigingsleven werd beïnvloed door de deconfessionalisering, ont-
zuiling en de opkomst van de TV. Zo verdwenen geleidelijk veel traditio-
nele (katholieke) verenigingen, de dorpsfanfare werd amusementsorkest 
en ook de Vereniging Dorpsbelang was eind jaren '50 geleidelijk ingesla-
pen. Ook ruimtelijk werd het dorpse Hees steeds meer aangetast: tot in 
de jaren ’80 verdwenen markante boerderijen en villa’s. Het imposante 
Heeslust, dat honderd jaar het beeld van het dorpscentrum had beheerst, 
werd in 1967 door de paters Kruisheren vervangen door vier doorzon-
woningen. Steeds meer grond van particulieren kwam beschikbaar voor 
bouwplannen en de kloosters kwamen leeg te staan. Voeg daarbij de 
overlast door de toenemende verkeersdrukte en de groeiende milieuover-
last van bedrijven in de kanaalzone en er waren genoeg redenen voor 
bewoners om in actie te komen tegen de verdere aantasting van hun 
woonklimaat. 

Behoud dorpskarakter en leefmilieu
Vooral de nieuwe bewonersgroepen maakten zich zorgen over de 
voortgaande bedreiging van het dorpse karakter. Dat leidde in 1990 op 
29 augustus in café Juliana tot de oprichting van een nieuwe Vereniging 

Vereniging Dorpsbelang  Hees herleeft na 1990

▼  Lustrum VDH in 2005: oud-voorzitters Loek Janssen, Bea van Zijll 
de Jong-Lodenstein, Johan van der Mee naast een gereïncarneerde 
‘ dokter De Blécourt’ (J. Kersten); op de achtergrond Ton van Seters
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opgebouwde kennis dwongen uiteindelijk respect af bij het gemeentelijk 
ambtenarenapparaat en bij de politiek. Dorpsbelang stelde zich altijd op 
als serieuze gesprekpartner. Mede door deze jarenlange inzet van de 
 vereniging is de luchtkwaliteit in Nijmegen-West aanzienlijk verbeterd.

Park West en leefbaarheid
Zeker succesvol in dit opzicht is de stapsgewijze ontwikkeling en realisa-
tie van Park West vanaf de laatste eeuwwisseling. Jarenlang is de invul-
ling van dit park vanuit Dorpsbelang gestimuleerd, in goed overleg met de 
gemeentelijke diensten. Samen met het ‘gerenoveerde’ volkstuincomplex 
vormt Park West het groene hart van de wijk. Door de kritische, maar 
constructieve opstelling is Dorpsbelang erkend als factor van betekenis 
op het gemeentehuis. Deze vorm van bewonersparticipatie wordt gewaar-
deerd door wethouders, ambtenaren en politiek. Naar Dorpsbelang wordt 
geluisterd, vooral bij de vierjaarlijkse verkiezingsdebatten, want Hees is 
goed voor een paar zetels. Soms lukte het ook niet; jarenlang trok de 
Vierdaagse door het centrum van Hees, maar de route werd verlegd. Het 
lukte Dorpsbelang niet om dat besluit terug te draaien. Behalve als actie-
groep zet de Vereniging Dorpsbelang zich in voor het sociaal-culturele 
leven van Hees. Net als de oude vereniging in de eerste helft van de 20e 
eeuw organiseert men jaarlijks een dorpsfeest, zijn er kinderactiviteiten, 
debat- en muziekavonden. Meestal vinden de bijeenkomsten plaats in de 
Petruskerk, die zich tot een ‘wijkcentrum’, een ontmoetingsplek voor alle 
Heesenaren heeft ontwikkeld. Ook is er veel aandacht voor het vastleg-
gen van de historie van Hees. In 2011 mag de vereniging zich met ruim 
600 leden (van de ca. 950 huishoudens) gezond noemen. De grootste 
aandacht en zorg gaan de laatste jaren uit naar de leefbaarheid van 
Hees. Die staat met de komst van de nieuwe stadsbrug en de bijkomende 
verkeersstromen immers op het spel en moet goed bewaakt worden. 

waren dat er al 330, die op de hoogte bleven via het verenigingsblad De 
Stenen Bank. Vergaderd werd onder andere in café Juliana, waar vaak 
pittige discussies werden gevoerd over doelen, middelen en prioriteiten. 
Met name ook over de tactiek: over de lobby richting politieke partijen, 
naar individuele raadsleden en wethouders, of over het zoeken van de 
publiciteit en het voeren van juridische procedures. Toen Bea van Zijll de 
Jong-Lodenstein zelf raadslid werd, nam Loek Janssen in april 1998 de 
voorzittersfunctie over. Hij werd in 2004 opgevolgd door Johan van der 
Mee, die het stokje in 2008 overdroeg aan Mieke Welschen, waarna Ton 
van Seters in 2009 voorzitter werd. 

Dorpsbelang was intensief betrokken bij de Structuurvisie Hees en bij het 
gemeentelijk Bestemmingsplan Hees/Heseveld, dat de contouren schets-
te voor de ontwikkeling van Hees. "De enclave Hees is geen openlucht-
museum", stelde verantwoordelijk wethouder Wim Hompe al in 1991 bij 
de presentatie van de Adviesnota ontwikkelingsmogelijkheden Hees: "de 
ontwikkelingen staan niet stil, ook niet voor dit dorp.(…) En in gevallen 
dat nieuwbouw wordt toegelaten, moet die zorgvuldig ingepast worden 
in de bestaande architectonische, historische en groene omgeving."16 
Een mooie uitspraak die echter nog geen zekerheid bood. Daarom 
stak Dorpsbelang veel energie in het bestemmingsplan dat in 2000 
werd vastgesteld. Daarin legde de gemeente uiteindelijk als belangrijk 
beleidsuitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling vast: "bescherming 
van het cultuurhistorisch waardevol karakter van het dorp Hees". Daarbij 
werd onder meer gewezen op de gave oude dorpskern, de kenmerkende 
lintbebouwing, de statige panden en de groenstructuur. Het gemeente-
lijk beleid richtte zich tevens op verdere ontwikkeling en bescherming 
van het groene karakter, met name in het kader van Park West.17 Een 
bestemmingsplan biedt beperkte bescherming, daar wordt voortdurend 
aan geknabbeld. Vandaar dat Dorpsbelang in de werkgroep Ruimtelijke 
Ordening waakzaam bleef om elke wijziging van het bestemmingsplan 
en elk bouwplan kritisch te beoordelen. Met gemeente en ook project-
ontwikkelaars werd overlegd. Vaak was het een kwestie van consequent 
volhouden. Zo is de Witte Villa in de Schependomlaan uit 1860 na jaren 
van inspanning behouden en niet ontsierd door grote galerijflats.

Naast het bestuur was vanaf het begin steeds een veertigtal leden actief 
in werkgroepen rond bepaalde thema’s. Veel aandacht was er voor het 
‘verkeersluw’ maken van de wijk. Ook staken die leden veel energie in het 
aan banden leggen van de milieubelasting van bedrijven in de buurt, zo-
als de asfaltcentrale, de elektriciteitscentrale, de afvalverbrander Weurt, 
metaalverwerkers etc. Daarbij werkte Dorpsbelang samen met de Vereni-
ging Stedelijk Leefmilieu, Weurt-plus, Frisse lucht Lindenholt, Ons Water-
kwartier en de Gelderse Milieufederatie. Vaak was een gang naar de 
rechter nodig om milieuvergunningen aan te scherpen. Dorpsbelang werd 
een ware proceduretijger die over tientallen zaken vele bezwaarschriften 
indiende tot aan de Raad van State toe. Deze bevlogenheid en ook de 
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▼  Opening elektrische tramlijn 3 op 17 juni 1922
▼ De Blécourt op de nieuwe  Stenen Bank 

▼  Stoomtram voor halte Heeslust, opname rond 1890 door Wilhelm Ivens
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De tram 
en 
de Stenen Bank

Puffend staat de stoomtram stil op het plein voor Heeslust. Rond 1890 
tegen het middaguur, heeft fotograaf Wilhelm Ivens, grootvader van de 
bekende 20e eeuwse filmer Joris Ivens, de dorpskinderen en passagiers 
voor dit tableau gegroepeerd. Bakker Van der Pol is uit zijn winkel komen 
lopen en tuurt naar de scéne. De koetsier van Heeslust zit rustig op 
de bok; hij vertegenwoordigt het vervoer van voorbije tijden. Jarenlang 
verzorgde hij het personentransport, maar nu is hij ingehaald door de 
moderne stoomtram die vanaf 30 juni 1889 dagelijks meermalen voorbij 
tuft. De route van de lijn: Neerbosch – Kerkstraat – Heeslust – Dorps-
straat (Schependomlaan) – Voorstadslaan – Nieuwe Marktstraat – Spoor-
straat – Station. Vervolgens via de singels door de Hertogstraat en langs 
het Hunnerpark naar hotel ’t Spijker in Beek. Een tramlijn van circa 11 
kilometer, waarvan de aanlegkosten in 1888 werden geraamd op 180.000 
gulden. Tegenover de jaarlijkse exploitatiekosten van 17.800 gulden ver-
wachtten de initiatiefnemers 28.100 aan inkomsten. Enkele Hesenaren 
– jhr. V.M. van Rijckevorsel van Kessel en rentmeester C.B.  Hiebendaal 
– behoorden tot de aandeelhouders van de NTM, de Nijmeegsche 
 Tramweg-Maatschappij.

Met Lijn 3 naar de Witte Poort
Al in 1882 kreeg de NTM van het gemeentebestuur een vergunning, 
maar het duurde tot 1888 voordat er voldoende geld was om de aanleg te 
starten. Op zondag 30 juni 1889 kon de lijn worden geopend. Tot 
1 januari 1922 ging de stoomtram dagelijks door het dorp om plaats te 
maken voor de elektrische tram. De elektrificatie van Nederland maakte 
ook in Hees een einde aan deze uiting van het stoomtijdperk. Dat kon 
overigens alleen gebeuren door de grote inzet van Dorpsbelang. Inmid-
dels was de gemeente zelf als ondernemer op de vervoersmarkt versche-
nen. In 1907 had het gemeentebestuur besloten dat er een elektrische 
tram moest komen. Het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf (GEB) kwam 
dan ook snel na de bouw van de nieuw centrale aan de Waalkade in 
1908 met plannen voor een elektrisch tramnet dat moest gaan concur-
reren met de NTM. Echter, in 1910 nam de gemeente de concessie 
van de NTM over voor 300.000 gulden. Dat was een fiks bedrag en dus 

werden de tramplannen wat aangepast. De lijn naar Hees-Neerbosch 
zou volgens de GEB-directeur een jaarlijks verlies opleveren en daarom 
wilde hij deze vervangen door een autobusverbinding. De gemeenteraad 
sprak geregeld uitvoerig over dit onderwerp aan de hand van rapporten 
en adviezen. Ook Dorpsbelang mengde zich nadrukkelijk in de discussie. 
Hees wilde zich niet laten afschepen met een onbetrouwbare, stinkende 
bus: "de explosie motor der autobussen zal wel in staat zijn door het vrij 
in de lucht werpen van zijn verpestende gassen, de stoomtram, die eens 
door een bekend dichter ‘de draak van het schependom‘ werd genoemd, 
na te bootsen, alleen met dit verschil, dat de motor der autobus, die gas-
sen uitwerpt op ene hoogte, dat het menschelijk reukorgaan er ten volle 
van kan profiteren en de stoomtram dit fatsoenshalve in hooger gelegen 
luchtlagen doet." 18

Dorpsbelang-bestuursleden Duppen en Lamers analyseerden de bereke-
ningen van de GEB-directeur en maakten een uitgebreide tegenbegroting 
met een veel positiever beeld. In een open brief van 9 december 1920 
aan B&W en de raad kwam Dorpsbelang met veel gunstiger cijfers. De 
exploitatie zou bovendien winstgevender worden zodra er meer wonin-
gen – zoals werd verwacht – langs de lijn zouden liggen. Ook morele 
argumenten werden aangevoerd: het was beloofd bij de overname van 
de stoomtramconcessie en bovenal verdiende Hees zo’n goede verbin-
ding! Kortom, zo vond Dorpsbelang, op "Financieele, morele en toe-
komstig economische gronden" kon de gemeenteraad niet anders dan 
besluiten tot aanleg. De open brief maakte indruk. Dorpsbelang kreeg 
de steun van de burgemeester en ook wethouder Struik Dalm werd een 
"bekeerde zondaar" en ging de elektrische tram steunen. Uiteindelijk be-
sliste de gemeenteraad op 8 juni 1921 tot de aanleg, zij het dat de lijn iets 
korter werd. ‘Lijn 3’ liep vanaf de Korenbeurs via Krayenhofflaan – Oude 
 Heeselaan – Dorpsstraat – Kerkstraat tot aan de Dennenstraat bij de 
Witte Poort. Het betrof een investering van 315.000 gulden voor de rails, 
de uitbreiding van de remise en de aanschaf van twee motorwagens.
Deze uitkomst van de raadsvergadering werd uitbundig gevierd in 
Hees. De vlaggen gingen uit en meteen donderdag de 9e juni toog een 
feeststoet met de fanfare door het dorp. Voorop werd een grote spot-
prent (zie p. 16) van Van Vucht Tijssen gedragen met daarop een kwieke 
 elektrische 'hard gaat ie' tram naast de afgedankte oude stoomtram 'de 
laatste snik'. In Heeslust werd getoast en er werden toespraken gehou-
den. Wethouder Struik Dalm riep de bewoners op om veel gebruik te 
maken van Lijn 3, zodat het een zakelijk succes zou worden. "De jonge 
dames, die nu naar Nijmegen fietsen, moeten nu de tram maar gebrui-
ken." In het weekend organiseerde pension Sancta Maria een groot feest 
en bij de kerk in de muziektent was er een concert van de fanfare en 
enkele zangkoren. Lijn 3 had op 17 juni 1922 zijn eerste rit en op 
20 november 1955 de laatste; de tram maakte toen plaats voor de bus.
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▲  Hendrik Hoogers, Dorpskerk te Hees, 1780

▲  Roeland van Leynden, Dorpskerk te Hees, 1772

Drie	keer	Petruskerk
In 1772 aquarelleerde Roeland van Leynden dit 
tafereel. Bevriend kunstenaar Hendrik  Hoogers 

maakte acht jaar later een copie. Rond 1930 
 tekende Christiaan Hammes de kerk in de sneeuw, 

met inkt en gekleurd krijt. (Museum Het Valkhof).

▲  Christiaan Hammes, De kerk te Hees in de 
sneeuw, tussen 1930 - 1940
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door Anne-Marie Jansen en Lidy Mahler

Schilderijen, prenten en beelden

Door 
de ogen 

van
kunstenaarsChristiaan Hammes 1872 - 1965 kunstschilder

Charles Pieter Hammes 1915 - 1991 beeldhouwer

Jan van Vucht Tijssen 1884 - 1970 etser / kunstschilder

Hendrik Hoogers 1774 - 1814 etser

Dorus Arts 1901 - 1961 kunstschilder

Helena de Baat 1909 - 2005 kunstschilder

Toon Heijmans 1926 - glazenier / beeldhouwer

Willemina Vincent 1881 - 1922 kunstschilder

De	kerk	van	Hees	is	eeuwenlang	

een	gewild	object	geweest	voor	

kunstenaars	die	een	beeld	van	

het	platteland	in	de	omgeving	van	

Nijmegen	wilden	vastleggen.	Op	veel	

oude	prenten	is	de	kerk	met	enkele	

boerderijen	terug	te	zien,	een	mooi	

landelijk	tafereeltje.	In	dit	hoofdstuk	

vooral	aandacht	voor	kunstenaars	

die	afgelopen	eeuwen	in	Hees	en	

omgeving	woonden	en	werkten	en	

ook	veel	van	de	omgeving	hebben	

vastgelegd.1

Hoofdstuk 9
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Christiaan Hammes (1872-1965)

Geboren op 13 oktober 1872 in Andijk, als 
zoon van de huisarts. Na de HBS in Hoorn 
trok Christiaan Hammes naar Amsterdam en 
werd leerling aan de Rijksschool voor Kunstnij-
verheid en daarna aan de Rijksacademie. Hij 
werd buitenlid van de bekende kunstenaars-
vereniging Arti et Amicitiae. In 1898 vestigde 
hij zich in het Brabantse Dinther als etser en 
landschapsschilder en maakte reizen naar 
België, Duitsland, Zwitserland en Spanje. 

Op 15 Augustus 1911 trouwde hij met 
 Rudolphina E. Wagner. Haar opa is de link 
met Nijmegen: de legerofficier bezat landgoed 
De Hulzen in Hatert. Toen dat werd gesloopt 
ging hij in Hees in de villa Anna Rowa aan het 
Kerkpad (het huidige Rivo Torto) wonen. 
Na de dood van vader Wagner in 1912 betrok-
ken Christiaan en Titine – zoals haar roep-
naam luidde – het ruime huis De Laarhoek 
aan de Bredestaat. In 1915 werd hun zoon 
Charles Pieter geboren. Mevrouw Hammes-
Wagner, gestudeerde zangeres, vervulde  
een belangrijke functie in het dorpsleven  
van Hees, bijvoorbeeld bij de organisatie  
van muziekconcoursen en dorpsfeesten.

Christiaan Hammes is vooral bekend als 
landschapsschilder. Zijn werk is geïnspireerd 
op de Haagse School. Kenmerkend is de 
losse toets, waarmee hij vaak een stemmings-
beeld wilde weergeven, zoals de titels van zijn 
werken al aangeven: ‘Om het huis’, ‘Rustig 
plekje’ etc. In het veld werkte hij vaak met een 
kleine schilderdoosje, waarvan de deksel een 
klein paneeltje (10 x 14 cm) kon bevatten. 
Zo kon hij ter plekke z’n landschapservaring 
vastleggen. In het atelier werkte hij dat beeld 
in groter formaat uit. Zijn werk kwam op ver-
scheidene solo- als groepstentoonstellingen. 
In zijn werk besteedde Hammes veel aandacht 
aan Nijmegen en omgeving, variërend van 
landweggetjes, woeste heide tot dorpsgezich-
ten van Hees. In oktober 1962 kreeg hij een 
ere-tentoonstelling ter gelegenheid van zijn 
90e verjaardag. Op 10 januari 1965 overleed 
Christiaan Hammes op 93-jarige leeftijd in 
huize Laarhoek. 

▼  De Kasteelruïne van Vianden, geschilderd in 
huize Laarhoek, boven de schoorsteenmantel

▲  Voor huize Laarhoek in de Bredestraat en 
Christiaan Hammes in zijn atelier

▲ Ets Christiaan Hammes ,1920
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Charles Hammes (1915-1991) 

Charles Hammes woonde en werkte zijn hele leven in Hees in huize 
Laarhoek waar hij op 9 augustus 1915 werd geboren. Vanuit dit 
artistieke nest koos hij voor beeldhouwen en boetseren. Eerst kleine 
beeldjes – religieus of portretten in miniatuur – in hout of terracotta, 
later ook in brons. Zijn grote kerstgroep kreeg landelijke bekendheid. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft Hammes vaak samengewerkt met 
architecten aan decoraties van nieuwe gebouwen. Hij maakte vele 
wandplastieken – gebakken wandreliëfs, tegelcomposities en metaal-
plastieken van brons of ijzer – voor scholen, fabrieken en kantoren 
door het hele land. Ook in de Nijmeegse publieke ruimte zijn daar 
nog voorbeelden van te vinden: zoals het bevrijdingsreliëf op hotel 
Sionshof (1954), de metaalplastiek ‘Geldcirculatie’ boven de ingang 
van de Nederlandse Bank aan Klein Mariënburg met aan de zijkant 
twee stenen spaarvarkens op sokkels (1954) en de maquette voor de 
heropening van het station (‘Herrijzend Nijmegen’ 1955). Daarnaast 
maakte Hammes talloze metaalplastieken voor bedrijven zoals Smit 
Transfomatoren en Honig. Opvallend is ook het machtige bronzen 
Trajanusbeeld op het gelijknamige plein, dat hij samen met Ed van 
Teeseling maakte (1956). Ook in Hees is werk van Charles Hammes 
te vinden: voor de firma Lamers (‘Herstel en bloei’ 1962) en het club-
huis van Blauw Wit (1967). Dat laatste werk werd overigens gemaakt 
door dorpssmid Tiny Nieuwenhuis. Daarnaast was hij docent beeld-
houwen en boetseren aan de Nijmeegse Vrije Academie. 

Hammes was ook een groot liefhebber van muziek; zijn historische 
platencollectie van met name opera’s, jazz en cabaret was bij de 
kenners vermaard. Samen met zijn moeder was hij erg geboeid door 
de geschiedenis van Hees en zette hij zich in voor de bescherming 
van het dorp. Als initiatiefnemer van het bewonerscomité Behoud 
Oud-Hees verzette Hammes zich rond 1985 tegen grote nieuwbouw-
plannen van de gemeente. Met succes wist men te voorkomen dat 
een groot studentenflatcomplex op de weide voor zijn deur kwam. 
Daarmee stond hij aan de wieg van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees, die in 1990 werd opgericht. Charles Hammes overleed in Hees 
op 16 april 1991. In 1992 was er een overzichtstentoonstelling in de 
 Commanderie van St.Jan van zijn werk met dat van zijn vader.

▼  Ontwerp Charles  Hammes voor voetbalvereni-
ging Blauw-Wit, uitgevoerd door de Heese smid 
Tiny Nieuwenhuis, 1967 

▲  Pleurante, grafmonument
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Jan van Vucht Tijssen werd geboren in 
 Nijmegen op 5 september 1884. Jan was 
kunstschilder en graficus. Hij was bevriend 
met dominee Creutzberg en nam deel aan het 
kerkelijke leven in Hees-Neerbosch. Zo maakte 
hij een ets van de Heese kerk, bedoeld om 
geld te vergaren voor de Hervormde Ge-
meente. Zelf woonde hij in de oude pastorie 
aan de Dorpsstraat in Neerbosch van 1914 tot 
aan zijn dood in 1970. Overigens maakte rond 
1920 vakbroeder Christiaan Hammes af en toe 
gebruik van de pers van Van Vucht Tijssen om 
etsen te drukken. In Hees is de zogenoemde 
Stenen Bank – hoek Kerkstraat-Bredestraat – 
een belangrijk fysiek werk van zijn hand. Op 
17 juni 1922 werd de elektrische tramlijn naar 
Hees feestelijk geopend. Op diezelfde dag 
werd deze natuurstenen bank aangeboden 
aan dokter De Blécourt van de Vereeniging 

Dorpsbelang, die schuin tegenover woonde in 
villa Rusthof. Jan van Vucht Tijssen ontwierp 
de bank samen met de Heese kunsthistoricus 
Jan van Rijckevorsel. De natuurstenen bank 
werd geproduceerd door de steenfabriek Ne-
derland in de Dorpsstraat. De bank heeft twee 
gebeitelde opschriften. In de rugleuning staan 
de namen van het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang. Aan de voorkant staat: ‘Ter herin-
nering aan het tot standkomen der electrische 
tramverbinding 1922’. De Stenen bank werd in 
1998 gerenoveerd. 

Van Vucht Tijssen was ook bekend als portret-
schilder. Zo maakte hij rond 1920 het portret 
van dokter De Blécourt. Het portret toont een 
imposant man. Opvallend detail is dat de dok-
ter het in 1912 uitgegeven boekje van Dorps-
belang in zijn hand heeft. 

Jan van Vucht Tijssen (1884-1970)

▼  Portret van Dr. J.J. de Blécourt, het boek "Het 
Schependom van  Nijmegen" in zijn hand, 1920

▲ De Stenen Bank, 2009

▲   Ontwerp logo voor historische vereniging 
 Numaga, 1953
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Hendrik Hoogers (1747-1814)

De in Nijmegen geboren Hendrik Hoogers ontwikkelde zich tot een zeer veelzijdig 
figuur: kunstenaar; tekenaar en kopergraveur, zakenman en politicus. Van 1805-
1807 was hij burgemeester van Nijmegen. Al jong voelde hij zich aangetrokken tot 
tekenen, dichten en musiceren, maar hij zag deze bezigheden niet als broodwin-
ning. Van beroep was hij leerlooier, net als zijn vader, de eigenaar van de ‘Witte 
Molen’ (Looimolen) aan de Graafseweg. Zijn stiefvader stimuleerde zijn kunstzin-
nige kant. Hoogers was lid van de 1788 opgerichte Maatschappij Felix Meritis in 
Amsterdam. Het is ook de periode van terug naar de natuur, zoals dat door de 
Franse schrijver Jean Jacques Rousseau werd gepropageerd. In de schilderkunst 
ontstond zo een groep topografen waartoe ook Hendrik Hoogers behoorde, die 
ernaar streefden landschappen uit de eigen directe omgeving exact weer te geven, 
maar dan wel in een geromantiseerde vorm, met voorkeur voor ruïnes en liefdes-
paartjes, spelende kinderen of marskramers in het landschap. Hoogers werk telt 
vele doorkijkjes en stadsgezichten van Nijmegen met het Valkhof en ook van de 
omgeving. Voor Hees zijn belangrijk de ets uit 1788 van de kerk met enkele boer-
derijen en de etsen van enkele landgoederen. Zoals aangegeven, waren het veelal 
geromantiseerde beelden. 

▼  Hendrik Hoogers, Gezicht op boerderij en het 
buiten de Koepel (locatie de Beuken) rond 1773

▼ Gravure van de  Petruskerk,  1788
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Dorus Arts, in 1901 geboren in Hernen, zat nog op school toen het 
 gezin naar  Nijmegen verhuisde om een melkzaak te beginnen. In 1916 
volgde hij de tekenafdeling van de Ambachtsschool en een cursus 
 Middelbaar  onderwijs. Het etsen leerde hij van Jan van Vucht Tijssen. 
Hij bekwaamde zich in tekenen, schilderen en etsen. Met zijn vrouw 
W. Maria Mijlink  illustreerde hij verhalen voor boeken en tijdschriften, 
alsook voor De  Gelderlander. Naast  natuurthema’s en portretten maakte 
hij religieuze kunst. Hij is geen Heese kunstenaar, maar maakte de 
omvangrijke kruisweg-statie voor de kapel van Sancta Maria. Deze is 
later aan de St. Antonius Abt-kerk in de  Dennenstraat geschonken. 

Dorus Arts (1901-1961)

▲  Kruiswegstatie voor kapel Sancta Maria, nu 
in de St. Antonius Abtkerk 
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Helena de Baat (1909-2005)
Geboren in Roden in 1909, woonde zij van 1939 
tot 1976 in Hees. Al heel jong wilde Helena de 
Baat schilderes worden, maar dat was toenter-
tijd moeilijk voor meisjes. Het werd biologie in 
Utrecht, een studie waarbij zij ook kon tekenen. 
Toch koesterde ze haar schilderspassie. In 1939 
vestigde Helena zich met haar man en gezin 
van vijf kinderen in Hees, Kerkstraat 14, huize 
'de Kamp' genaamd. Op de zolder had ze haar 
atelier, waar zij tekende en schilderde. Vaak zat 
zij buiten te werken in de tuin en in het dorpse 
Hees. Voor haar werk voerde zij overigens altijd 
haar meisjesnaam Helena de Baat. Schilderen 
betekende voor haar het weergeven van de 
beleving en de dingen om haar heen. Karakte-
ristiek voor haar werk zijn zware contourlijnen, 
Zij werkte vaak met houtskool. En naarmate zij 
ouder werd, werd haar werk steeds soberder.
In Hees leerde ze de kunstenaars Charles 
Hammes en Jan van Vucht Tijssen kennen. De 
laatste leerde haar het etsen. In de stad huurde 
ze in de oorlogsjaren een expositieruimte bij 
kunsthandel Polman aan de Broerstraat. Toen 
zij ging kijken hoe haar werk erbij hing, kreeg 
zij het gevoel dat ze alles moest weghalen. 
Dat deed ze echter niet en de volgende dag 
vielen de bommen op Nijmegen: zij verloor al 
haar  geëxposeerde werk! Na de oorlog werd 
Helena de Baat voorzitter van de Gemeenschap 
 Beeldende Kunstenaars Nijmegen. In 1976 
verhuisde ze vanuit Hees naar Grave. 

▼   Detail uit schilderij van de Petruskerk

▲ Helena de Baat in haar atelier 

▲   Schilderij van de tuin in Hees, 1955 ▲   Kerkstraat 14 rond 1950
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Toon Heijmans

Toon Heijmans werd 19 oktober 1926 geboren op 
Dennenstraat 126 te Hees; in 1937 verhuisde het 
gezin naar nr. 83. Hij kreeg onder meer les van 
zijn neef Antoon Heijmans. Hij ontwikkelde zich tot 
schilder, beeldhouwer en glazenier en beheerst 
veel technieken. Zo maakte hij betonplastieken 
op de gevel van de bioscoop in de Houtstraat, 
gebrandschilderd glas-in-lood en glas in beton. 
In 2006 realiseerde hij het bronzen beeld voor 
de Burchtstraat 'Al mot ik krupe', ter ere van 
 Nijmegen 2000. Toon Heijmans restaureerde het 
glas-in-lood-raam voor de St. Antonius Abt-kerk en 
maakte het wapen van de familie Van Rijckevorsel 
in glas-in-lood voor het Slotje van de Baron.

2009 Toon Heijmans in zijn atelier

▲ Huidige adres van Toon Heijmans

▼  Gerestaureerde glas-in-lood raam van de 
St. Antonius Abt-kerk
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Het is een wonderlijk verhaal. Het begint als 
Vincent van Gogh in november 1885 vanuit het 
Brabantse Nuenen definitief richting Frankrijk 
vertrekt. Hij laat in het schuurtje – z’n atelier 
- achter het huis van z’n ouders stapels schilde-
rijen, schetsen en gravures achter. Z’n vader is 
gestorven en moeder Van Gogh verhuist later 
naar Breda. De verzameling komt daar ook te-
recht. Maar als zij daar weer vertrekt, blijft vrijwel 
het hele Nederlandse oeuvre van Van Gogh op 
zolder in kisten achter en verdwijnt onder een 
dikke laag stof. 

Jaren later komt de verzameling in handen van 
een opkoper die de losse stukken voor een 
 appel en ei verkoopt, soms op straat of in de 
kroeg. Van Gogh heeft dan nog geen faam. De 
verwikkelingen rond deze verzameling in de 
'Bredase kisten' zijn in 2003 beschreven in een 
catalogus van het  Bredase museum.2 Opmerke-
lijk is dat één spoor leidt naar Hees bij Nijmegen.

Er is veel onduidelijkheid over wat nu een echte 
Van Gogh is en wat niet. In de jaren dertig is het 
fenomeen Van Gogh al erkend en dan schiet ook 
de waarde van z’n werken omhoog. Veel kunst-
werken uit de Bredase kisten komen in de jaren 

‘20 en ‘30 in handen van verschillende kunst-
vrienden, voor een deel heel deskundig, sommi-
gen echter onkundig of regelrechte  sjacheraars. 
En dus groeit de collectie gestaag omdat tussen-
tijds allerlei werk wordt toegevoegd. Ook wordt 
er gesjoemeld met de ondertekening 'Vincent'. 

En juist op dat punt komen we in Hees terecht. 
Want daar woonde Willemina Vincent van 
1914 tot 1922. Zij is de dochter van Johannes 
Marianus Vincent, die in 1914 na een 39-jarige 
ambtsperiode als burgemeester van Haaks-
bergen met pensioen ging en zich in Hees 
vestigde in de fraaie villa Adyton, ter hoogte van 
de huidige Dikkeboomweg. Dochter Willemina 
heeft in 1901 aan de academie voor beeldende 
kunsten in Den Haag gestudeerd en schilderde 
uit liefhebberij in de trant van de Haagse School. 
Zij ondertekende haar werken met 'W. Vincent'. 
Het is dan ook niet zo verrassend dat haar werk 
opduikt in de Van Gogh-collectie. In 1922 stierf 
zij aan een nierziekte.

Echt of vals? De huishoudster onthult!
En hoe ontdekt men nu haar werken in de 
 Bredase collectie Van Gogh? In 1952 is er in 
Kunstzaal Den Deijl in Breda een tentoonstel-

ling met een keuze uit de aangedikte collectie 
volgens de aankondiging "afkomstig uit een 
Bredase boedel, vermoedelijk daterend uit het 
einde der negentiende eeuw, waarvan een 
gedeelte is gesigneerd: Vincent." 

Deze tentoonstelling wordt bezocht door de 
dan 72-jarige Anna Marie Smak, die van 1916 
tot 1922 huishoudster was in huize Vincent te 
Hees, omdat de krankzinnig geworden oude 
heer Vincent permanente verzorging nodig 
had. Op de tentoonstelling in Breda wijst zij 
"zonder aarzelen", aldus de krant, 27 van de 
29 werken aan als zijnde van de hand van 
Willemina Vincent. De kranten smullen van 
deze onthulling, zeker als blijkt dat van een 
aantal werken de W. bij de ondertekening is 
overgeschilderd of weggekrast. Manipulatie, 
list en bedrog maken het lastig om de echte 
Van Goghs eruit te halen. Ook de deskundigen 
aarzelen, zeker omdat ze ook al stijltechnische 
vraagtekens hebben geplaatst. Nu blijkt de 
‘Man met rode kiel’ een ‘echte Van Gogh’ uit 
Hees te zijn, van Willemina dus, terwijl dit por-
tret jarenlang aan Vincent was toegeschreven. 

Er blijven nog veel vraagtekens rond de bonte 
verzameling uit de Bredase kisten, tot op de 
dag van vandaag. En sommigen worden er 
zelfs een beetje gek van, zo concluderen ook 
de onderzoekers van het Bredase Museum: 
"Kunstexperts, verzamelaars, voddenboeren 
en vervalsers, bij alle betrokkenen veroorzaak-
te de mogelijkheid een echte Van Gogh te be-
zitten, telkens weer gevoelens van opwinding 
en spanning. Allemaal werden ze – soms zelfs 
in letterlijke zin – gek van Van Gogh." Maar in 
Hees laten ze zich niet gek maken, men houdt 
het bij dorpsgenote  Willemina Vincent!

Willemina Vincent

Een echte Vincent van Gogh uit Hees?

▼ Burgermeester Vincent▼ Werk van Willemina Vincent
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Hees in kaarten 

1906

▼ Wandelkaart, uitgave Prakke 1906 (Nijmeegse Postzegel- en muntenhandel)
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H E E Sdoor Billy Gunterman

 

1832

1880

1939

1954-1964

2011

De	hiervoor	beschreven	geschiedenis	van	Hees	is	rijk	gedocumen-

teerd	door	foto’s,	tekeningen	en	verhalen.	Ook	kaarten	zijn	boeiende	

documenten	van	de	historische	ontwikkeling,	ze	tonen	ons	als	het	

ware	de	fysieke	onderlegger	voor	al	die	verhalen	en	historische	

	feiten.	Vanaf	de	late	Middeleeuwen	zien	we	Hees	op	eenvoudige	

kaarten	op	afstand	van	de	vestingstad	liggen.	In	dit	hoofdstuk	gaan	

we	in	hink-stap-sprong	door	de	Heese	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	

laatste	twee	eeuwen,	te	beginnen	in	1832	en	eindigend	in	de	actuali-

teit.	Elke	kaart	markeert	een	nieuwe	stap	en	geeft	ons	informatie	over	

hoe	de	Heese	gemeenschap	transformeerde.	Een	ruimtelijk	portret:	

van	de	rand	van	de	stad	naar	een	markante	wijk	ìn	de	stad.

Een ruimtelijk portret

Hoofdstuk 10

▲ Detail kaart Rijk van Nijmegen, 1573
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Kaartinformatie
Kaart van Hans Giesbertz en Peter  Kruissen 
(opgesteld 2007 naar situatie 1832)

Gemeente Nijmegen  

*  De kaart werd in 2007 gemaakt voor het project de Historische Atlas online 
door Peter Kruissen en Hans Giesbertz op basis van de eerste 25 kadastrale 
deelkaarten van Nijmegen en het Schependom uit 1832. Uitgave Stichting 
Historische Huis- en Veldnamen Onderzoek Kwartier van Nijmegen.  
Zie voor de online versie www.nijmegen.nl/archief 

 **  Latijn voor: nietsdoen in waardigheid
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De kaart van het Schependom van  Nijmegen 
anno 1832* is een topografische kaart met als 
belangrijkste functie het aangeven van bodem-
gebruik en ligging van de percelen. Ook zie je 
hier goed de grootte en ligging van de buurt-
schappen Hees, Neerbosch en Hatert. Redac-
teur Peter Deurloo van De Gelderlander om-
schreef de kaart op 13 oktober 2007 met de titel 
"Overvolle stad en leeg Schependom" en dat is 
raak getypeerd. Hees telde in 1796 volgens de 
volkstelling 460 inwoners en in 1808 was dat ge-
groeid tot 580. Kijk je naar de beroepen in 1832 
dan woonden er in Hees voornamelijk boeren 
(15), ambachtslieden (10) en renteniers (10). De 
prent van Cornelis Pronk uit 1732 van ‘Heez’, 
past helemaal in het arcadische en romantische 
beeld dat wij graag van het platteland oproepen. 
 Stadsarchivaris Van Schevichaven schrijft: "In 
die eenzame verlaten velden stonden weleer 
een aantal huizen en buitentjes, beneevens 
zoogenaamde ’plaisance tuynen’ met koepels, 
waar de Nijmeegse burgers de lange zomer-
avonden in otium cum dignitate** plachten door 
te brengen, onder het genot van thee, Rijnwijn, 
Goudsche pijpen en vruchten van eigen gewas". 
Overigens, de stad Nijmegen telde in 1815 zo’n 
14.000 en in 1875 maar liefst 24.000 inwoners 
… op dezelfde oppervlakte!

Vaak oorlogsgeweld
In de uitgave van de Vereeniging Dorpsbelang 
uit 1912, Schependom in woord en beeld, schrijft 
Van Schevichaven "Aan oorlogsrampen heeft 
het dorp Hees rijkelijk zijn deel gehad". Hij be-
schrijft hoe Hees in 1388 werd platgebrand door 
Arnold van Heumen, in 1494 door  Maximiliaan 
van Oostenrijk, in 1583 door hopman Rennooy 
en hoe in de jaren 1471, 1591, 1672 en 1794 
Hees onder vreemd krijgsvolk te lijden had. In 
1672 werd Hees volledig leeggeplunderd en in 
1794 vanuit de vesting bestookt. 
Een van de eerste buitens ten westen van de 
stad was het Oost-Indisch huis dat in 1650 op 
de Winsseling werd gebouwd en dat twaalf jaar 
later bij het beleg van 1672 door de Fransen 
werd afgebroken. Het Oost-Indisch huis "zoo 
binnen- als buitendijks aan de Winsseling 
gelegen" lag waarschijnlijk op de plaats waar 
later Fort Krayenhoff werd gebouwd. Op de 
topografische kaarten van 1865 en 1895 duikt 
de naam Oost-Indië opnieuw op, maar nu aan 
de Weurtseweg. De naam verwijst dan naar 
een schans die daar in 1817 werd voltooid. In 
het genoemde boek van Dorpsbelang plaatst 
J.J. Selbach achterin een advertentie voor café 
en stalling Oost-Indië. Het etablissement met 
"groote tuin en kinderspelen" lag begin vorige 

eeuw aan de Weurtseweg 105. Anno 2011 staat 
op nummer 105 een Matchroom: snooker, darts 
en partycentrum.Tijdens het beleg van 1794 
was het op de Winsseling weer raak: de vlak bij 
elkaar gelegen herbergen de Kaap en Batavia 
werden in november van dat jaar gesloopt. De 
ligging van herberg Batavia is prachtig te zien op 
een prent van Hendrik Hoogers met als drama-
tische titel Herberg Batavia vóór de belegering 
van 1794.

Bodemgebruik in ringen
Met een beetje goede wil kun je in het grond-
gebruik op de kaart de zogenoemde Von 
Thünen-ringen ontdekken. Dit zijn zones rond 
een stad van afnemende intensiteit in grondge-
bruik en van afnemende grondprijzen. Johann 
von  Thünen (1830-1905), een Duits geograaf, 
ontdekte deze concentrische ringen rond meer 
steden. Rondom de stad lagen eerst de verdedi-
gingswerken overlopend in akkerbouwland. Op 
de sandrs of zandwaaiers op de hogere, schrale-
re oostelijke delen verbouwde men winterrogge, 
aardappelen en boekweit. Op de lagere delen 
verbouwden de boeren haver voor het vee en 
voor eigen consumptie. De zone daaromheen 
werd in beslag genomen door bossen. Een 
Nijmeegs voorbeeld is het bosrijke landgoed 
Duckenburg, dat overigens een kleine veertig 
jaar daarvoor nog zwaar te lijden had van het 
beleg van Nijmegen door de Fransen in 1794. 

Rond de stad lagen ook nog grote stukken 
onontgonnen gebied zoals de Hatersche Heide.
Op de kaart paars ingekleurd. In 1846 begon de 
stad een ontginningsproject door landbouwper-
celen in erfpacht uit te geven aan kleine boeren, 
die stadsvuil kregen voor bemesting. In 1853 
was deze klus geklaard en werd de resterende 
onontgonnen gemeentegrond bestemd voor 
zand- en grindwinning ter verbetering van de 
 wegen. Op de landgoederen Wolfsberg-Munt-
berg in de gemeente Groesbeek werden na 
1930 nog 80 hectaren bebost. Ten zuiden van 
Nijmegen bleef de Mookerhei tot op heden niet 
bebost. 

▲  Cornelis Pronk, Gezicht op Heez, 1732, 
Museum Het Valkhof

▲  Hendrik Hoogers, Herberg Batavia vóór de 
belegering van 1794, Museum Het Valkhof
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Kaartinformatie
Kaart van F.A. Toonen, 1880

Deze prachtige kaart van het Schependom 
wordt in het Nijmeegse archief bewaard in 
een groene doos ter grootte van twee op 
elkaar liggende stoeptegels. De kaart is in 
twaalf delen geknipt en op karton geplakt. 

Kaart van Nijmegen en Omstreken    
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Om maar meteen een brug te slaan naar de 
Giesbertz/Kruissen-kaart 1832; de Hatertse Hei 
is inmiddels ontgonnen en in gebruik genomen 
en heet op de kaart Het Veld. De Hatertseweg 
loopt mooi strak afgetakt van de St.Annastraat 
naar het gehucht Hatert. De doopsgezinde predi-
kant Jacobus Craandijk (1834-1912) maakte 
eind 19e eeuw een serie reportages over 
streken in Nederland. Die zijn tussen 1874 en 
1888 uitgegeven in de reeks Wandelingen door 
Nederland. Romanticus Craandijk was vooral 
geboeid door de gevarieerde heuvellandschap-
pen van Oost-Nederland en hij doet ook verslag 
van zijn wandeling destijds over de Hatertse 
Hei. Hij eindigt met "En zie nu eens wat van de 
wildernis is geworden!…Daar is geen stuksken 
heide meer, en terwijl menigeen er wel bij vaart, 
wordt de landstreek op den duur voor de stad 
een kostbare bezitting, die ruimschoots ’t aan 
haar bestede geld zal teruggeven…"

Villa’s en landgoederen
Prima Villa was in 1880 letterlijk het eerste land-
goed dat je vanuit de stad op de Voorstadslaan 
tegenkwam. Het ligt er dan pas twee jaar, als 
eerste woonhuis op de gesloopte vestingwerken 
aan de westzijde van de stad en het staat al op 
de kaart. Even doorstappend passeer je links 

landgoed Leeuwenstein gebouwd in 1864. 
Andere landgoederen op de kaart verderop 
in Hees zijn Welgelegen, Bloemendaal, 
 Somerchem,  Manheim, Kemedjing, Andelshof, 
de Witte Poort en de Hoek. Die laatste was 
destijds een brouwerij waarin later café De Witte 
Poort werd gevestigd. In totaal staan er aan ’t 
einde van de 19e eeuw nog acht landgoederen 
en een brouwerij op de kaart. 

En wat er nog van rest
Wat rest er nu nog van deze landhuizen? Prima 
Villa staat nog fier overeind, enigszins beschut 
achter een boom. Leeuwenstein is in 1960 
afgebroken en op deze plaats ligt een park met 
nog de oorspronkelijke bomen van het landgoed; 
het koetshuis van Leeuwenstein staat nog naast 
de conciërgewoning van de voormalige Rijks 
Middelbare Tuinbouwschool. Op de bekende 
wandeling uit 1912: "Nu volgt aan den linkerkant 
van onze wandeling naar Hees de allerliefst 
gelegen villa "Leeuwenstein" van den heer 
 Verdonck. Er is een mooie vijver met oprijbrug 
vóór het huis, dat ongeveer 30 meter van den 
weg afligt. Mooie heesters en hoogopgaande 
bomen belommeren den voorkant van het huis. 
Achter de villa is de bekende ooftkwekerij van 
den heer V. gelegen, waar sedert jaren kostelijk 

fruit wordt  gewonnen." Villa Manheim aan de 
huidige Bredestraat 32-44 is in 1957 afgebroken. 
Er kwamen woningen voor in de plaats (onder 
andere Dinkelstraat). De naam Welgelegen 
maakte plaats voor villa Carré omdat de familie 
van circusdirecteur  Oscar Carré er tot 1919 heeft 
gewoond. Daarna werd het verbouwd tot tehuis 
voor oud-militairen van het Indische leger en hun 
familie: Insulinde. Dat huis werd in 1970 afgebro-
ken en maakte plaats voor een appartementen-
complex onder dezelfde naam. 
Landgoed Kemedjing aan de Bredestraat werd 
later villa Madeleine genoemd. De Zusters 
van Barmhartigheid vestigden er in 1912 het 
damespension Sancta Maria. Het huis bleek al 
snel te klein; in 1913 werd er een grote vleu-
gel in neo-renaissancestijl aangebouwd. Villa 
Andelshof aan de Kerkstraat werd in 1944 door 
terugtrekkende Duitsers in brand gestoken, maar 
het voormalige koetshuis staat er nog en dient 
als kinderdagverblijf. Het Dominicus  College – 
school met klooster – werd eind jaren twintig 
gebouwd; de kapel is in februari 1928 ingeze-
gend. Het complex is in 1991 gesloopt. Huize 
Somerchem bij de kruising van Wolfkuilseweg 
en Molenweg, staat in 1931 nog op de topografi-
sche kaart, maar is daarna verdwenen; de naam 
komt terug op een flat aan de Molenweg. Tegen-
over villa Carré lag het buiten Bloemendaal aan 
de tegenwoordige  Schependomlaan. Dichtbij is 
nu een straat en een appartementencomplex 
naar Bloemendaal vernoemd.
De oranje/bruin gekleurde percelen in Hees, 
Lent, Weurt, Beek en Ubbergen staan symbool 
voor het erf rond het huis. Hier en daar verschij-
nen achter de huizen boomgaarden op de kaart. 
In 1880 komt op de oeverwallen langs de rivier 
de fruitteelt op, die eerst vooral leverde aan En-
geland en later aan Duitsland. Ga je op de kaart 
tussen Welgelegen en Bloemendaal de Dorps-
straat richting Hees, dan zijn aan weerszijden 
van de straat nog grote stukken onbebouwde 
grond. Destijds heette het grote stuk land rechts 
van de straat Het Achterveld.

     

▲  Leeuwensteinpark met overgebleven koetshuis, 2011▲   Villa Leeuwenstein rond 1900
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Kaartinformatie
Kaart 1:10.000

3e uitgave van Reclame Bureau 
H.G. Deckers, 1939

Plattegrond van Nijmegen     
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De Dorpsstraat, de latere Schependomlaan, 
van Hees begint al  aardig vol te lopen. In 
het jaar 1908 bouwde aannemer W. van der 
Wagt een villa aan de Dorpsstraat (nr.118). De 
 eigenaar van deze villa Marie was destijds 
S. Verschoor, een gepensioneerd officier. Op 
22 juli 1942 om precies drie minuten over twee 
’s nachts gebeurde hier een ramp. Het proces-
verbaal van de politie meldt dat in de nacht van 
dinsdag 21 op woensdag 22 juli 1942 de num-
mers 126, 122 en 118 volledig in puin waren 
 gebombardeerd. De bewoners van de villa, 
vader en zoon Jansen, kwamen beiden om. In 
totaal vielen er drie doden en waren er vijf ge-
wonden te betreuren. De huizen met de num-
mers 114 tot en met 136, het hele rijtje links 
van de nog bestaande woning nr 108 tot aan 
de Bredestraat moesten worden  afgebroken. 
Op de foto uit 1950 is het kleine witte boerderij-
tje inmiddels afgebroken, maar daarnaast staat 
huis nr.108 dat gespaard bleef. 

Op de kaart van 1939 is er nog niets aan de 
hand en geniet het dorp Hees nog van lande-
lijke rust. Op de luchtfoto uit 1928 zie je alle 
villa’s achter elkaar aan de zonnige Dorpsstraat 
staan. Maar schijn bedriegt. Op de plaats van 
het witte gebouw waar je op de foto uit 1950 
 tegenaan kijkt, stond het alom bekende en 
fraaie hotel Heeslust dat op zaterdag 9 maart 
1935 door brand zwaar beschadigd werd. In 
1936 trokken de paters Kruisheren van St. 
Agatha er in, die er een missiehuis vestigden. 
In 1967 werd dit grote gebouw dat ruim 100 
jaar het centrum van Hees had gedomineerd, 
afgebroken en vervangen door vier nieuwe 
woningen waarin de paters gingen wonen.

Structuurplan en woningbouw
Tussen Hees, het Maas-Waalkanaal en de 
Waal is het in 1939 nog leeg. De kanaalhavens 
zijn nog niet gegraven en de elektriciteitscen-
trale Gelderland van de PGEM, die helemaal 

links bovenaan op de kaart staat, draait pas 
drie jaar. Het gemeentelijke uitbreidingsplan 
van Siebers uit 1934 bestemde het westelijk 
deel van de stad voor haven- en industrieterrei-
nen. Rondom het dorp Hees zouden arbeiders-
woningen komen die aansloten op de industrie 
in West. Alleen in de oude dorpskern zouden 
duurdere villa’s voor de elite komen. Duurdere 
woningen voor welgestelde Nijmegenaren wa-
ren voornamelijk in het oosten en zuiden van 
de stad gepland.

Na de oorlog werd alles anders. Het structuur-
plan uit 1951 voorzag weliswaar in volkswonin-
gen voor het Heseveld, Neerbosch-Oost en het 
Waterkwartier, maar per saldo is het westen 
van Nijmegen geen eenzijdige arbeiderszone 
geworden, zoals in 1931 was voorzien. En met 
de aanleg van een groene zone van Neerbosch 
tot het Waalfront is de groenbalans tussen 
Oost- en West-Nijmegen aardig hersteld.

     met winkelreclames 1939
▼  Links: Aerocarto KLM, 1927
▼  Midden: Dorpsstraat villa Marie
▼  Rechts:  Einde Dorpsstraat, paters Kruisheren, 1950
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1964

De eerste omsingeling van Hees    

Bronnen
Topografische Dienst, kaartblad 40 C,  
1: 25.000. Uitgave 1957. Verkenning 1954

Topografische Dienst, kaartblad 40 C,  
1: 25.000. Uitgave 1966. Verkenning 1964



129

    

In 1951 kwam het structuurplan Nijmegen uit 
waarin de gemeente de langetermijnvisie aangaf 
voor de stadsuitbreiding. Het kwam er op neer 
dat Nijmegen niet de Waal over ging, niet de 
Ooij in en niet uitbreidde richting Berg en Dal. 
Nee, de stadsuitbreidingen zouden voornamelijk 
in westelijke richting gaan. Dat betekende voor 
het dorpse Hees dat het definitief door de grote 
stad zou worden ingesloten. Hoe is dat proces 
verlopen?
 
Uitstraling en satellieten
Het plan van Siebers uit 1934 ging niet door 
na de oorlog. De gemeente gaf begrijpelijker-
wijs voorrang aan de wederopbouw van het 
verwoeste centrum. Pas daarna zouden er 
plannen voor de ruimtelijke uitbreiding komen. 
Bovendien waren ook de inzichten van de naoor-
logse stedenbouwers veranderd. Ze pasten een 
strikte scheiding toe tussen wonen en werken, 
waardoor de plannen om dicht bij industrieterrei-
nen arbeiderswoningen te bouwen sneuvelden. 
Het plan van 1951 zegt namelijk letterlijk: "De 
aaneengesloten woonwijken zullen er door een 
open zone van blijven gescheiden".
In genoemd structuurplan uit 1951 stond de sa-
menstellers Siebers en Fokkinga voor ogen dat 

Nijmegen moest uitbreiden volgens twee ruim-
telijke principes: via ‘uitstralingsgebieden’ en via 
‘satellieten’. Bij uitstraling ging het om stadsuit-
breiding die aansloot op de Nijmeegse bebouw-
de kom. Men onderscheidde vier uitstralings-
gebieden: in het Heseveld, in het Hatertseveld, 
tussen de Groesbeekseweg en Driehuizerweg 
en in het Broersveld, steeds onderling geschei-
den door belangrijke groenpartijen. Buiten deze 
stadswijken liggen dan in de periferie als satellie-
ten de losse kernen: Weurt, Neerbosch, Hatert, 
Brakkenstein, Heilig Land-Stichting, Stollenberg, 
Beek en Lent. 
Volgens het plan wordt het grootste deel van 
de te verwachten bevolkingsgroei (van 101.000 
inwoners in 1945 naar 134.000 in 1962) onder-
gebracht in aan de stad aansluitende wijken. 
De zojuist genoemde acht satellieten zouden 
moeten uitgroeien tot woonwijken van 4000 tot 
8000 zielen.

Hees werd als apart dorp niet genoemd en daar-
om bekijken we aan de hand van topografische 
kaarten uit 1954 en 1964 hoe de structuurvisie 
voor Hees heeft uitgepakt. Op de kaart van 1954 
is te zien dat het Waterkwartier (1920-1921), het 
Nachtegaalplein (1915-1916) en de Wolfskuil 

(1923) de eerste uitstralingsgebieden waren. Na 
de oorlog werden geheel volgens het structuur-
plan achtereenvolgens de wijken Jerusalem 
(1950) en Heseveld (1953-1957) gebouwd. Dit 
zijn de uitstralingswijken die aansluiten op de 
bebouwde kom. Op de kaart zijn deze uitbreidin-
gen Hees nog niet geheel genaderd. Het dorp is 
nog comfortabel omgeven door een vrije zone 
met akkers en tuinen die tussen Molenweg en 
Kerkpad ruim 300 meter bedraagt. Het Achter-
veld, is nog vrij, evenals de Biezen en het grote 
blok tussen Kerkstraat en kanaal. Op de kop van 
het Maas-Waalkanaal is de eerste arm van de 
kanaalhaven gegraven (1948) en een spoor aan-
gelegd. De stad ligt nog op veilige afstand.

Hees ingekapseld
Op de topografische kaart uit 1964 is te ‘lezen’ 
hoe Hees verder is ingekapseld. De hele strook 
grond langs de Molenweg is intussen bebouwd. 
En heel belangrijk, zoals in het structuurplan al 
was aangekondigd, worden de nieuwe wijken 
om de nodige dichtheid te verkrijgen in meerdere 
woonlagen gebouwd. Het resultaat waren de 
flatblokken tussen Ligusterstraat en Vuurdoorn-
straat (oostzijde Molenweg) en tussen Venus-
straat en Neptunusstraat (westzijde Molenweg). 

Tot zover de stadsuitbreidingen die geheel 
volgens het boekje aansluiten op de bebouwde 
kom. Er is in deze periode tussen 1954 en 1964 
één wijk die volgens de ’satellietmethode’ wordt 
gebouwd en die direct aansluit aan de bestaan-
de dorpskern van Hees, namelijk de vruchten-
buurt. De vruchtenbuurt bestaat uit vijf straten 
die zijn gebouwd tussen 1957 en 1959: 
de Perzikstraat, de Mandarijnstraat, de Meloen-
straat, de Ananasstraat en de Pomonastraat. 
Deze laatste is als het ware de ‘centrale as’ 
waaraan de eerste vier aangetakt zijn. 
Ten slotte nog twee belangrijke veranderingen 
in de infrastructuur. Ter versterking van de 
 industriële basis van de stad is een tweede 
havenarm gegraven. En de Wolfskuilseweg is 
doorgetrokken tot aan de Energieweg om aldus 
de ontsluiting en ontwikkeling van dit laatste 
stadsdeel voor het kanaal te  verzekeren.▲   Gezien vanaf de Molenweg, 1960 ▲    De vruchtenbuurt, gebouwd tussen 1957-1959
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Detail 40C Nijmegen Uitgave 2006

Hees 2011  groen gebleven    t
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▲  Schependomlaan vanaf de Petruskerk, 2011 ▲   "Bomen maken het verschil", Schependomlaan 2011
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    tegen de verdrukking in

Deze topografische kaart (2005) geeft een groen 
beeld van Hees, zowel van de directe omgeving 
van het dorp zelf als van de ruimere zone die 
ligt tussen de Neerbosscheweg en de Industrie-
weg. Cijfers bevestigen dit beeld: Oud-West (de 
wijken Wolfskuil en Biezen) is in de vorige eeuw 
versteend geraakt en per inwoner is slechts 
6.4 m2 groen ter beschikking. De bewoners van 
Nieuw-West daarentegen (Hees, Heseveld, 
Neerbosch-Oost en de Haven en industrieter-
reinen) hebben 35.6 m2 openbaar groen ter be-
schikking. Onder openbaar groen verstaat men 
parken, plantsoenen, sportterreinen, recreatieve 
terreinen, bossen en ook begraafplaatsen. 

'Inbreiding'
Cijfers geven wel een indruk maar zeggen niet 
alles. De gemeente Nijmegen bijvoorbeeld is 
vergeleken met andere steden arm aan groen. 
Maar met precies 58.356 bomen langs de wegen 
oogt de stad van een hoog standpunt zoals het 
Erasmusgebouw mooi groen. Reden: bomen 
langs de weg maken het verschil. Bij een visuele 
impressie telt ook mee het aandeel van de par-
ticuliere tuinen. Zo is het percentage openbaar 
groen per persoon in Oud-Oost (Bottendaal, Gal-
genveld en Altrade) met 6.3 m2 vrijwel gelijk met 
Oud-West, maar oogt Oud-Oost veel groener 
vanwege het grotere aandeel particuliere tuinen. 

Wie te voet of per fiets Hees en omstreken 
verkent, ontmoet een groene wijk: Hees heeft de 
tand des tijds redelijk doorstaan en de dorpse, 
landelijke aanblik is goed bewaard gebleven. 

Toch is er na 1960 nog veel nieuwbouw bijgeko-
men. Al in 1966 zijn de woningen aan de Kome-
tenstraat gebouwd. In 1968 volgde het complex 
tussen Jacob van Campenstraat en Kerkstraat; 
in 1970 werd op het Kerkeveld Zwembad West 
aangelegd. In 1986 werd op de vroegere paar-
denwei aan de Bredestraat tegenover Sancta 
Maria, de Lievekamphof gebouwd. In 1988 volg-
den de zes woningen op de kop van het Kerkpad 
en de Planetenstraat en tot verdriet van velen 
moest in 1990 een fraai stukje bos verdwijnen 
op de hoek Planetenstraat–Korte Bredestraat 
om plaats te maken voor vier stadsvilla’s. Deze 
verdichting van de bebouwing, zogenoemde 
‘inbreiding’, werd ingegeven door het idee van 
de compacte stad. 

In de jaren '70 en '80 kwam er in de grotere 
Nederlandse steden een uitstroom van rijke 
stadsbewoners naar het omliggende platte-
land op gang; suburbanisatie genaamd. Vanuit 
Nijmegen vertrokken bewoners naar Beuningen, 
Malden, Wijchen, Groesbeek, Grave en Elst. En 
even belangrijk: ook nieuwkomers uit de rest van 

Nederland kozen deze omringende gemeenten 
als hun nieuwe domicilie. Steden verloren veel in-
woners en ze probeerden dit te stoppen door bin-
nen de bebouwde kom stelselmatig open plekken 
in de stad te bebouwen die nooit eerder waren 
bebouwd (Lievekamphof) of waar winkels, fabrie-
ken, kloosters, kerken of kloosters leeg kwamen 
te staan (Dominicuscomplex). Dit proces is nog 
steeds gaande, onder andere in Neerbosch 
aan de Dennenstraat en rond het ‘Slotje van de 
Baron’, langs de drukke Neerbosscheweg met de 

 veelbelovende naam Heeschebos, achter de vijf 
meter hoge geluidswerende aarden wal.

Kloosterdichtheid en groene draad
Hees stond en staat bekend om zijn hoge ‘kloos-
terdichtheid’. Op de ene vierkante kilometer 
tussen Graafseweg, Dennenstraat, Kerkstraat/
Bredestraat en Wolfskuilseweg lagen ooit meer 
dan tien kloosters. Een erfenis uit het begin van 
de vorige eeuw, toen er voor het emanciperende 
katholieke volksdeel in dit fraaie groene gebied 
grote landgoederen en buitens in de aanbieding 
waren. Vijf kloosters zijn er nog over: het studie-
huis van de paters Augustijnen aan de Graafse-
weg 274, het St. Jozefklooster aan de Kerkstraat 
65, het moederhuis van de Dominicanessen aan 
de Dennenstraat 97, het Sancta Maria-complex 
aan de Bredestraat 168 en het Kapucijnenkloos-
ter aan de Wolfkuilseweg 173. Dit laatste zal 
plaatsmaken voor appartementenblokken als het 
aan projectontwikkelaars ligt. De vele plannen 
en de grote volumes van veel bouwplannen 
roepen grote weerstand op. 
Als vanouds bundelt de Vereniging Dorpsbelang 
Hees de protesten, al zal het opnieuw moeilijk 
zijn de projectontwikkelaar alsmede de ge-
meente Nijmegen ("Vanuit gemeente gezien is er 
geen planinhoudelijke reden om geen mede-
werking aan het plan te geven") op een afstand 
te houden. Ook het oude postkantoor aan de 
Schependomlaan uit 1899 zal plaatsmaken voor 
een tiental appartementen.
Wellicht kan de Vereniging Dorpsbelang garen 
spinnen bij het gemeentelijke groenplan uit 
2007. Dit bevat nieuwe beleidspunten in verge-
lijking met het Groenstructuurplan uit 1995. Het 
nieuwe groenplan De Groene Draad, kansen 
voor het Nijmeegs groen legt niet alleen het 
 accent op ecologische doelstellingen, maar zet 
ook in op de gezondheid van de bewoners en 
het beteugelen van de luchtvervuiling. Met de 
komst van de nieuwe stadsbrug en de toename 
van de verkeersintensiteit op de Energieweg, 
mag men verwachten dat de gemeente de 
groene buffer tussen haven- en industriegebied 
en de woonwijken met zorg zal koesteren.

▲  Neerbosscheweg, 2011 
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En nooit zijn de straten af

Lege straten voor onbekenden
Onbekende namen niet meer dan herinnering
Het moment dat iedereen verdwenen is
Voorgoed verlaten door de tijd

Nooit ken ik het begin
Toen alles hier begon
Toen straten werden aangelegd door oude mensenhanden
En stemmen riepen naar elkaar
Bekend met het begin
Paarden hinnikten, bomen werden aangeplant naast nieuwe huizen
En land, het groene land werd toen herinnering

Wat aan het begin staat
Wat wacht op woorden en bewegingen
Geruchten uit het verleden
Een stem een vluchtige blik

Hoe val je terug in de tijd
Levend in oude straten
Onzichtbaar zijn de voetstappen van de namen
uit het verleden
Wat blijft er achter en wat neem je mee
Is het belangrijk
En leef je op het leven van de doden

Er is een taal van onbekende stemmen
Er is een taal van toen en nu
En overwegingen, fragmenten

Ik wil de woorden wegen
De stemmen plaatsen

Even worden wij meegenomen
In het leven van de onbekenden
In onze straten oude straten
En leven wij met onbekenden in nieuwe woorden

Ria Roerdink, 2011
dichter - beeldend kunstenaar te Hees
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Beeld van Hees vroeger en nu

door Anne-Marie Jansen

Fotocollage	over	unieke	plekken	van	Hees.	De	beelden	

	laten	zien	wat	er	zoal	in	honderd	jaar	is	veranderd.	

Een	wandeling	door	de	straten,	langs	huizen	en	gebouwen.

Hoofdstuk 11
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kerkstraat 
De Kerkstraat is een straat zonder kerk, maar met een klooster, 

kinderopvang, fraaie huizen in oude en nieuwe stijl en niet te 
vergeten de legendarische Stenen Bank.

Voorkeur voor ronde ramen

Witte Poort, 1925



135▼ Vernoemd naar De Blécourt

Sonnaville

▲  Melkboer Dick Peters, 1947- 48

▼ De Koepel, later kwam hier De Beuken▼ Rusthof, hier kwam later huize De Blécourt
Witte Poort, 1925



136

KORTE BREDESTRAAT
▼  De muziekzaal van het oude Heeslust in 2011, in de tuin van de paters Kruisheren; deed dienst als 

missiemuseum van de paters

▼  Paters Kruisheren

▲  Speeltuin van Hotel Heeslust

▲  Bakkerij Las met oorlogsschade,1942▲  2011
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▲  Moblisatie 1939

2011

Werk van Charles  Hammes naar aanleiding 
van de brand bij familie Lamers

▲
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De Bredestraat is de straat van Sancta Maria, 
huize  Laarhoek met familie Hammes, boerderijen, 

woonhuizen, kassen en veel groen.

bredestraat

 Sancta Maria 1920

Fam. Hammes

▼ Moestuin en kippenren, 1924
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Diemercamp

1920

Tjibbe

Volkstuin
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SCHEPENDOMLAAN

2011 Schependomlaan 23

1911

1936

Vanaf november 1957 heet 
de Dorpsstraat van Hees 

de Schependomlaan
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Buitenlust, 2003 De Groene Boerderij in 2003

Dorpsstraat, 1925

... en in 2010

Schependomlaan 53, acryl 1985,   
Birgit Tax, beeldend kunstenares



142

KERKPAD

Kerkpad jaren ‘50 



143

▲
  

▲
  

Olde Wehme 1950Bureau van domineeWesseldijk

2011

Olde Wehme 2011

Oud Hees 2011
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▼

Dennenstraat

Restauratie 1996

Nieuwbouw Heeschebos, 2011 ▼
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▼

▼ Het parochiehuis in oude glorie

▲ Scouting Albertus
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DIKKEBOOMWEG

Energieweg

▼ Villa Adyton is nu vernoemd naar het oude buiten Bloemendaal, 2011
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Dr. de Blécourtstraat
Kometenstraat

Meloenstraat
Molenweg

Neerbosscheweg
Wolfskuilseweg
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H E E S
A ■ Villa Adyton (betekenis: allerheiligste, niet betreedbaar) met 
koetshuis: kort na 1894 gebouwd door aannemer H.J. Wijers in 
opdracht van mej. R.M.E. Knuttel op de hoek Wolfskuilseweg-Dorps-
straat (thans Dikkeboomweg-Schependomlaan) op het terrein van de 
verdwenen villa >Bloemendaal. Tussen 1914 en 1922 bewoond door 
de schilderes Willemina Everdina Vincent. Het huis bestaat nog en ligt 
aan de huidige Dikkeboomweg 12 (DSB 13(2003), maart, p. 11).
■ Andelshof. Groot buiten, dat lag aan de Kerkstraat op de plek 
van het huidige >Jozefklooster. Het eerste huis Andelshof was het 
eigendom van Pieter Roeland Scheers, die het genoemd had naar 
zijn echtgenote, Neeltje Petronella van Andel. Bij het overlijden van 
P.R. Scheers in 1871 kwam Andelshof in het bezit van zijn erfgenaam, 
dr. J. H. A. Scheers, lid van de gemeentelijke Commissie tot bewa-
ring van voorwerpen van geschiedenis en kunst. Diens erfgenamen 
verkochten het goed in 1878 (Van Schevichaven, 56) aan G.L. van 
Haaren. Die brak het huis af en verving het door een nieuw huis, ook 
Andelshof geheten. Kort daarna kwam dit grote buiten in eigendom 
van de familie Van  Rijckevorsel. In 1928 werd het buiten verkocht aan 
de Priesters van het H. Hart, die er vanaf 1930 pal tegenaan het Sint 
Jozefklooster bouwden. Het oude Andelshof ging bij de bevrijdings-
strijd op 18 september 1944 in vlammen op na brandstichting door de 
Duitsers. Daarna werd het huis afgebroken; alleen het koetshuis staat 
nog overeind. Dat is tegenwoordig in gebruik als peuterspeelzaal De 
Vlindertuin. Op het terrein van Andelshof werd in 1930 het klooster 
Sint Jozef gebouwd. Vóór Andelshof: zie > Rusland. 

Hoofdstuk 12

Namen van historische huizen, 
landgoederen en plekken

door Henk Termeer

Deze	selectie	betreft	historisch	interessante	plekken,	meest	van	voor	1940,	in	het		huidige	

Hees	met	hier	en	daar	een	uitstapje	naar	plekken	die	vroeger	tot	‘Hees’	of	‘onder	Hees’	

	behoorden.	Zo	is	geprobeerd	om	alle	bekende	namen	in	deze	alfabetische	lijst	op	te	

nemen	en	te	verwijzen	naar	de	uitleg	bij	die	naam	of	bij	een	vroegere	of	latere	benaming.	

Voor	de	gebruikte	bronnen,	zie	de	lijst	van	vindplaatsen	achterin.

▼  Andelshof en de huidige peuterspeelzaal de Vlindertuin,  Kerkstraat

▲  Villa Adyton, thans aan de Dikkeboomweg
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B ■ Bakkerij Van de Pol: In 1882 in opdracht van Gerrit van de Pol 
gebouwd monumentaal woonhuis annex bakkerij; leverde aan >weesin-
richting Neerbosch, opgericht door z’n jeugdvriend J. van ’t Lindenhout.
Voortgezet als bakkerij Wesseling van1951 tot 1999.
■ Banjoewangi: naam van huis (genoemd naar stad in Oost-Java) op 
hoek van Kerkpad en Schependomlaan (zie ook: >Waalnoot).
■ Villa Beau Lieu (Bredestraat 201 / Korte Bredestraat 62) bestond sinds 
de bouw rond 1850 uit een dubbel herenhuis, dat toebehoorde aan O. 
van Haaren, rentmeester uit Beek. Het lag op de hoek van de Bredestraat 
en de Korte Bredestraat en herbergde tot ongeveer 1887 de meisjes-
school van de dames Hoek en Gelderman. Daarna werd het bewoond 
en gerestaureerd door dhr. H. Vink. Sinds het begin van de 20e eeuw 
bestond het uit twee woningen en rond 1912 werd het bewoond door de 
dames Suringar en Kocken. (DSB, maart 2005, p.5 en sept 2005, p. 4).
■ Bergzigt: Landgoed aan de oude Wolfkuilseweg, genoemd op een 
topografische kaart van het gebied tussen Nijmegen en Mook van circa 
1843. Verdere gegevens zijn niet bekend.
■ Berkenoord: "Sanatorium. Inrichting voor zenuwlijders aan den 
 Graafscheweg bij de Dennenstraat, geopend 1 juni 1904 (Het Schepen-
dom, blz. 168 e.v. en Teunissen 1933). De vermelding in Telefoongids 
1915 luidt: "980 Sanatorium Berkenoord, Graafscheweg 296". Het sana-
torium stond onder leiding van dr. J. Wiardi Beckman, die met zijn gezin 
woonde in de >Hooge Hof (aldus Wiardi-Beckman,13). 
■ Bethelkerk, zie >Bethelschool.
■ Bethelschool: kleuterschool, Tweede Oude Heselaan 173a, op hoek 
met de Pastoor Zegersstraat, behorend bij het ernaast gelegen evan-
gelisatiegebouw Bethel (ook wel Bethelkerkje genoemd). Beide werden 
omstreeks 1900 gebouwd (zie Monumentenregister gemeente Nijmegen) 
op initiatief van de protestantse dames Knuttel en D.J.H. Obenhuizen, die 
in 1894 de vereniging ‘het Mosterdzaadje’ hadden opgericht en in 1902 
naar Zuid-Afrika verhuisden. 
■ Huize De Beuken, Kerkstraat 5, gebouwd in 1915 en bewoond door de 
wed. C.H. Noë-Fikkert. Was na de Tweede Wereldoorlog sanatorium voor 
TBC-patiënten uit de omgeving. Daarna werd het een opvanghuis voor 

■ St. Anthonisallee: vlg. Essers: oude naam voor Graafsestraat/-weg 
(1764-1880); vgl. >St. Teunismolen.
■ Villa Anna: gelegen tegenover >Villa Ricordo op het terrein van het 
huidige Zwembad-West (thans Planetenstraat). Werd bewoond door 
wed. MacLaine-Meynet, daarna door mw. Terwindt en daarna – ten tijde 
van De Blécourt, dus rond 1912 – door mw. Chr. Achterbergh-Terwindt 
(DSB sept. 2005, p. 4-5).
■ Villa Anna Rowa, zie >Rivo Torto.
■ Antonius Abtkerk, Dennenstraat 125, gebouwd 1878-1880; architect 
P. Cuypers. Kwam in de plaats van de vervallen katholieke parochiekerk 
van Neerbosch, een waterstaatskerk gebouwd in 1828, die lag achter 
de huidige pastorie. Deze kerk was op haar beurt de opvolger van een 
schuurkerk, gebouwd in 1699. Al deze kerken waren gewijd aan Anto-
nius Abt, evenals oorspronkelijk ook het witte kerkje aan de Dorpsstraat 
van Neerbosch; daarvan dateert de toren van 1438 en het kerkje van 
1458; het werd in 1591 door de protestanten overgenomen. Zie Kolfin, 
16. Zie ook: >Pastorie.
■ Villa Astoria: buitenhuis dat in 1923 werd afgebroken om plaats te 
maken voor de bouw van de kapel van >Sancta Maria (Nicolaisen, 83).
■ Augustijnenklooster: Graafseweg 274; werd na de oprichting van de 
Katholieke Universiteit (1923) in 1925 in opdracht van de Orde der Au-
gustijnen gebouwd volgens ontwerp van architect J. Kayser uit Venlo op 
het in 1923 gekochte landgoed >Dennendaal. In 1973 werd het klooster 
verhuurd aan verschillende instellingen en betrokken de overgebleven 
bewoners de aangrenzende villa >Dennendaal, Graafseweg 284.
■ Villa Aurora (1): 19e eeuwse villa aan de Waterstraat 1, die tot 1964 
nog uitkwam op de Voorstadslaan. Lag naast >Scotia Villa, precies op 
de plek waar nu de rotonde in de Marialaan ligt en werd afgebroken bij 
de aanleg van deze rotonde (circa 1964). Villa Aurora werd bewoond 
door de families Jonckers (voormalig predikant te Heteren, overleden 
1900) en Jonckers-Nieboer (Polee, 109-110). 
■ Villa Aurora (2): Tweede Oude Heselaan 179. In 1875 gebouwde villa 
met dubbel woonhuis. 

▲ Beau Lieu, 2003▲  Antonius Abtkerk, Dennenstraat 125, 
gebouw (1904) en detail (2010)

▲ Huis De Blécourt, 2003▲ Breehof, fam. Coenen
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▲  Bouwtekening Bondsgebouw  

Ben Strik opgerichte Stichting Tito de Alencar die vanuit de Brasilhoeve 
sinds 1988 geld inzamelde voor hulpprojecten in Brazilië. Zie: www.
titodealencar.nl. en DSB, maart 2010.
■ Bredestraat 90: Landhuis gebouwd tussen 1870 en 1875.
■ Bredestraat 114: kleine boerderij, oorspronkelijk uit de 18e eeuw van 
het type krukhuisboerderij. Op de vervangende nieuwbouw zijn de jaar-
ankers ‘1762’ aangebracht (DSB, lustrumnummer 2000, p. 20). 
■ Bredestraat 158-160: Bouwtijd: ca. 1880. Aantrekkelijk gelegen en gaaf 
bewaard gebleven pand dat als een van de zeer weinige kleine buitens in 
Hees bewaard gebleven is. Voor Nijmegen een vroeg voorbeeld van een 
op de vorm van de boerderij teruggaand type landhuis – van etage met 
verhoogde ingangspartij – dat tot in het begin van de 20ste eeuw in de 
omgeving van de stad in zwang bleef.
■ Bredestraat 187-191: 19e eeuwse kleine boerderij met achter- en 
voorhuis, gelegen aan erf.
■ Villa Breehof: dit huis werd gebouwd door timmerman Peter 
 Schopmans omstreeks 1860. Het lag wat van de weg af aan de Korte 
Bredestraat naast herberg Het >Fortuin en werd veelal door huurders be-
woond. Na drie generaties Schopmans werd in 1906 fruitkweker Albertus 
Bomhof eigenaar, die de villa deze naam gaf. In 1921 koopt de Heese 
schoenmaker Jan Straatman het huis en na hem Jacob Rense van der 
Tuuk. Die laatste laat het veelal aan anderen verhuurde huis in 1936 tot 
twee woonhuizen verbouwen. Huisnummer 22 wordt daarna bewoond 
door aannemer J.W. Coenen en zijn gezin en huisnummer 24 door spoor-
wegarbeider Marinus Meijer. Op 22 juli 1942 ernstig beschadigd door een 
bij de buren ingeslagen bom; na enkele verbouwingen in 1969 gesloopt 
voor nieuwbouw in de Pomonastraat. Sinds 1989 is een zijstraat van de 
Dikkeboomweg naar de verdwenen villa genoemd. (DSB, maart 2004, 17 
en DSB maart 2009,14-16).
■ Bredestraat 206-208: hallenhuisboerderij, in 1900 gebouwd in opdracht 
van Cornelis Hermanussen.
■ Buitenlust, huis aan de Dorpsstraat/Schependomlaan nummer 71, 
gebouwd in 1901; was vroeger de herberg en tevens kuiperij van P.A. 
Nielen. In 1912 wordt het aangeduid als "Café Billiard Restaurant 
Stalhouderij Zomer Winter Pension Bonds Hotel", waarin, aldus Van 

jonge kinderen opgezet door de zusters van Bethanië. Van 1984-2006 in 
bezit van uitgeverij Brinkman, daarna van de firma Amelink.
■ Huize De Blécourt werd gebouwd in de jaren '70 en ligt op de hoek van 
de Korte Bredestraat en de Bredestraat. Het werd genoemd naar Dr. Jan 
Johannes de Blécourt (1860-1925), de huisarts van Hees die op deze 
plek in >Villa Rusthof woonde en er zijn praktijk had. De Blécourt was een 
zeer gezien figuur, die tot zijn dood te Hees woonde en vele maatschap-
pelijke en sportieve activiteiten ontplooide. Voor de Vereeniging ‘Dorpsbe-
lang’ stelde hij het in 1912 verschenen werkje Het Schependom in woord 
en beeld samen (aldus: Teunissen 1933). Op de plek van dit huis lag 
eerder >Villa Rusthof.
■ Villa Bloemendaal, voormalig landgoed op de hoek van de Dorpsstraat 
(nu Schependomlaan) en Wolfskuilseweg (nu Dikkeboomweg); adres: 
Dorpsstraat 3. Lag tussen Villa >Adyton en Huize >Wilhelmina-Emma. 
De naam Bloemendaal werd voor het eerst vermeld in 1822. Kwam op de 
plek waar eerder >Heyenbeek lag. Het huis Bloemendaal had een zeer 
grote tuin met een koepel vlakbij de bekende Dikke Boom. Het huis werd 
achtereenvolgens bewoond door mw. Van  Nieversheim (tot 1833), mw. 
Van Noort (tot 1839), mw. Van  Schevichaven, dhr. Van Tienen-Jansse van 
Oosterwijk (tot 1887), dhr. Müller uit  Arnhem (tot 1893), mej. R.M.E. Knut-
tel (tot 1902) en J.A. van Zijp en door de laatste vanwege zijn aangename 
tijd in Deli sinds 1903 omgedoopt in Klambir Lima (de vijf klapperbomen). 
Het huis werd gesloopt in de jaren '30 van de vorige eeuw om plaats te 
maken voor de bouw van nieuwe huizen (aldus: DSB, maart 2004, p. 3).
■ Bondsgebouw / parochiehuis: Dennenstraat 106-108, gebouwd 

in 1906 naar ontwerp van architect 
B.J. Claase. Omvat zaal met podium, 
bestuurskamer en wachtkamer en 
werd door het RK Kerkbestuur van 
de Dennenstraatparochie beheerd en 
gebruikt voor allerlei activiteiten van RK 
verenigingen, de Boerenbond en de 
Boerenleenbank. Vormde het centrum 
van het rijke Roomsche leven in Hees 
en Neerbosch. In 2007 verkocht en in 

gebruik als huisartspraktijk (DSB, juni 2005, pp. 12-13). 
■ Boschwijk: landgoed aan westelijk deel Dennenstraat met "playzier-
tuin, theehuisje en prieeltjes", waar nu het industrieterrein ligt.
■ Boskapel: aan de Graafseweg 276 gelegen kapel, in 1961-1963 ont-
worpen door architect G. van der Grinten in opdracht van de orde van de 
paters Augustijnen, die sinds 1925 een klooster hadden op het ernaast 
gelegen terrein aan de Graafseweg; zie >Augustijnenklooster.
■ Herberg Het Boske, zie >Villa Rust en Vrede.
■ Brasilhoeve: Kerkpad 67, oorspronkelijke boerderij uit de 19e eeuw 
van de Heese aannemer Tax, die in 1907 het naastgelegen >Zorgvliet 
bouwde en in1929 het dubbel woonhuis Kerkpad 73-75. De naam Bra-
silhoeve had te maken met het vrijwilligerswerk van de door missionaris 

▲  Hotel Buitenlust in 1955 met tram
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Schevichaven, het Rijkstelefoon-telegraafkantoor wordt gehouden, 
terwijl ook een spreekcel voor locale en interlocale gesprekken aldaar 
is aangebracht. Het fungeert tot in de jaren 30 als hotel-pension van de 
dames Van Swelm en Delgeijer; met theetuin en speeltuin In de Tweede 
Wereldoorlog diende het grote huis als schuilplaats voor onderduikers. 
(DSB september 2003, p. 14).

C ■ Huize Carré, zie Huize >Welgelegen.
■ Carréstallen (voormalige) winterstallen annex paardenmanege van 
Circus Carré, waarvan eigenaar Oscar Carré en zijn gezin ’s winters in 
Villa Carré >Welgelegen woonden. De stallen lagen in de Dorpsstraat, nu 
Schependomlaan 88. Gebruikt voor allerlei doeleinden (sinds 1914 steen-
fabriek ‘Nederland’, in de jaren ’30 garage van de zogenaamde Quick-
bussen, later benzinepomp, automaterialenhandel) en in 2009 gesloopt 
en vervangen door woningen onder de naam Arena-complex, verwijzend 
naar het circusverleden. (DSB, juni 2003). Zie villa >Welgelegen. 
■ Zuivelfabriek De Confederatie, in 1912 gelegen aan de Oude Graaf-
seweg en eigendom van de heer Th.A. Ballizani (Van Schevichaven, p. 
167), die ook de Melkerij Lent in bezit had.
■ Villa The Corner, Tweede Oude Heselaan 522, op hoek met Emma-
laan. In 1903 in Nieuwe Stijl gebouwd klein landhuis, ontworpen door 
architect Oscar Leeuw. Een van de eerste huizen in het kleine Engelsch 
Villapark dat architecten-projectontwikkelaars rond 1900 in de hoek Twee-
de Oude Heeselaan, Voorstadslaan en Prinsenlaan wilden aanleggen. De 
oorspronkelijke aanduiding was Villa1; de naam The Corner gaf eigenaar 
Driessen in de jaren zestig. Tussen 1945 en 1948 was het naai-atelier 
van de firma Haspels hier tijdelijk gevestigd, omdat hun ateliers in het 
centrum door het bombardement van februari ‘44 was verwoest. Vanaf 
1966 is het pand in handen van de familie Berends. Zie artikel in DSB, 
september en december 2010). Zie ook >Villa Rica en >Villa 2. 
■ Villa Cuba: naast het postkantoor aan de Dorpsstraat (nu Schependom-
laan), maar nu verdwenen villa, die in 1912 grensde aan de handelskwe-
kerij van de heer P. van Rossum, die op zijn beurt weer grensde aan de 
kwekerij Gerretsen & Valeton (zie >Kastanjeboom). 

D ■ Huize Pater Dehon, Dennenstraat 10; eerder stond op deze plek 
op de hoek van de Dennenstraat en de Graafseweg de grote Villa Field 
View, die in mei-juni 1947 werd gekocht door de Paters S.C.J. voor hun 
activiten voor kinderbescherming. In 1950 werd naast de verbouwing van 
de oude villa ook uitgebreide nieuwbouw gestart. In november 1951 werd 
de nieuwbouw van Huize Pater Dehon opgeleverd als observatiehuis-
annex-school voor voogdij-jongens. In Huize Dehon was plaats voor 
maximaal 50 jongens in de leeftijd van zeven tot vijftien jaar. In 1975 werd 
het complex verkocht aan de stichting Jeugd en Gezin en in 1991 aan de 
Rosa Stichting (bron: http://www.ned-prov-scj.nl/pdfbestanden/Nijmegen.
pdf en DSB, juni 2005, p. 4-5).
■ Dennendaal: Vlg. Essers: "Terrein aan de Graafscheweg en den Oude 
Graafscheweg. Op dit terrein is door de Paters Augustijnen in 1925 een 
klooster met openbare kapel gebouwd." (Teunissen 1933). Zie >Augustij-
nenklooster. Vanaf 1973 bebouwd met woonflats met de naam Dennen-
daal en bewoond door paters Augustijnen. 
■ Diemerkamp: Landhuis met tuin aan de Bredestraat 70, gebouwd rond 
1860 met vijver en toegangsbrug over het stroompje de Diemer (Teunis-
sen 1933).
■ Dikke Boom: op het kruispunt van de Dorpsstraat (eerder Heesche 
laan genoemd), de Voorstadslaan, de Oude Heeschelaan en den Wolfs-
kuilscheweg stond tot 1903 een bijzonder dikke boom (zie blz. 141 en 
142 van Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld," (...) Om de 
stam van de boom was een bank gemaakt. De boom werd geveld door 
een slechts kortdurend onweer, vergezeld gaande van enige hevige ruk-
winden." (Hendriks 1987). Op 21 november 2003 – precies 100 jaar later 
– werd een nieuwe 10 meter hoge lindeboom onthuld op de hoek van de 
Schependomlaan en de Voorstadslaan. 
■ Sint Dominicuscollege, groot complex van school- en verblijfsgebou-
wen aan de Dennenstraat, ontworpen door architect Ed. Cuypers en in 
gebruikgenomen in 1927. Diende in de herfst van 1944 als opvang voor 
evacués uit de onder water gezette Betuwe. Begin jaren 90 verliet het 
 Dominicuscollege het gebouw uit de jaren ’20 en betrok de nieuwbouw 
aan de Energieweg. Het school- en kloostercomplex werd afgebroken 

▲  Aanzicht Carréstallen ▲  Huize Pater Dehon ▲  Dikke Boom, 1894 
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(Dorpsstraat 132-136, later Schependomlaan 120-122) ; de herberg 
staat ook vermeld op het Minuutplan Neerbosch van 1822. Het perceel 
grond was achtereenvolgens in bezit van schoenmaker Willem Peters (tot 
1830), Christian Knurkes (vanaf 1830) en timmerman Peter  Schopmans 
(vanaf 1840). Het Fortuin kwam later in gebruik als woonhuis en sigaren-
winkel (nr. 136) en als woonhuis (nr. 132 van eigenaar F.J. Vermeulen; 
in 1942 bewoond door architect G.C.H. Havekes en zijn gezin. Nr. 136 
werd bewoond door L.H. Eijkhout en heette in 1922 Zonnehoek (foto in 
Eijkhout, p. 2). Beide woonhuizen werden op 22 juli 1942 getroffen door 
een torpedobom en zwaar beschadigd en later afgebroken en vervangen 
door nieuwbouw (zie DSB maart 2009, p. 14, Eijkhout, Bommen). 
■ Villa Frisia: Dorpsstraat 122 en in 1926 bewoond door de gepensio-
neerde meester Van Loon en zijn echtgenote S. van Loon-Meinesz. Het 
pand werd op 22 juli 1942 door een bom verwoest. Van Loon, de belas-
tingambtenaar Helmer Geert Jansen en zijn vader de gepensioneerde 
belastingambtenaar Helmer Harmannus Jansen kwamen daarbij om. 

G ■ Gengske: eeuwenoud smal voetpad waarlangs men vanuit de 
westelijke buitengebieden snel van de Bredestraat naar de Petruskerk 
aan de Korte Bredestraat kon komen. Bestaat nog steeds. 
■ Germina: woonhuis aan de Bredestraat 100, gebouwd in 1936 naar 
ontwerp van architect W.S. Ibes in opdracht van kippenhandelaar De 
Vries door de aannemers H.P. Tax, Willems en Van de Hoge.
■ Gerretsen & Valeton, zie >Kastanjeboom.
■ Villa Gertrude: zie >Villa Salatiga.
■ Groene boerderij: dit groengeverfde pand lag tot 2009 op de hoek van 
de huidige Schependomlaan, de Voorstadslaan en de Dikkeboomweg en 
huisvestte sinds 1969 antiekwinkel annex rommelwinkel De Sleutel, van 
wijlen Jan Willemsen. Het huis dateerde uit het einde van de 19e eeuw 
en lag tot 1903 tegenover de >Dikke Boom. De groene boerderij werd in 
2009 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. 

voor woningbouw. Echter de klokkentoren van de kapel kreeg als monu-
ment een plaats in de nieuwe woonwijk (Tjalie Robinsonstraat). Zie foto’s 
op www.noviomagus.nl. 
■ Dorpsstraat Hees: "Deze straat in het dorp Hees werd vroeger Hees-
schelaan genoemd." (Teunissen 1933); ook wel Heesche baan genoemd. 
Het eerste deel van de Dorpsstraat Hees heet sinds 1957 Schepen-
domlaan, het tweede in het verlengde van de Korte  Bredestraat kreeg de 
naam Korte Bredestraat.
■ Driekoningen: zie >Rusthof.

E ■ Villa Edith: lag aan de toenmalige Dorpsstraat; volgens de 
 beschrijving uit 1912 eigendom van mevrouw de wed.  Engelen-Bruisten 
(Van Schevichaven, p.146-147).
■ Villa Eikenhof: Kerkstraat 84, in 1912 bewoond door de  dames Poort.
■ Villa Engelenburgh ook wel de Witte Villa genoemd, eerder Villa 
Jachtlust, later Tandjong Tirto geheten (naar een plaats in midden Java) 
op de hoek van de Dorpsstraat (nu Schependomlaan 51) en de huidige 
Neptunusstraat, gebouwd in 1861 door bankier L.C en I. van Engelenburg 
(gevelsteen). Latere eigenaars waren volgens Van Schevichaven (146) 
dhr. H.J. Koper van Amsterdam, G. Dumoulin-Koster en vanaf 1911 dhr. 
Wieseman. In 1915: Dorpsstraat 49, bewoond door L.F.G. Wieseman, 
kapitein bij het KNIL, trotse bezitter van de eerste auto in Hees. In 1934 
gekocht door paters Kapucijnen en omgebouwd tot studiehuis / klooster. 
Van 1958 tot 1969: in gebruik als broedersjuvenaat. Daarna verhuurd aan 
Philips als onderkomen voor Spaanse gastarbeiders en in 1972 verkocht 
(Van der Horst 50-56). Vanaf 1990 heeft de heropgerichte Verenging 
Dorpsbelang Hees succesvol actie gevoerd tegen sloopplannen. Momen-
teel na verbouwing in gebruik als luxe woonappartementen.

F ■ Huize Field View, zie >Huize Pater Dehon.
■ Herberg Het Fortuin: werd kort voor 1795 gebouwd en lag tegenover 
de Petruskerk op de hoek van de Dorpsstraat en de Korte Bredestraat 

▲  1986 / 2010 Villa Engelenburgh, in de volksmond de Witte Villa genoemd, 
Dorpsstraat / Schependomlaan

▲  Huize Field View
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Verhoeff en vanaf 1920 door de Zwollenaar H. Verbeek. Op 9 maart 
1935: grote brand in Heeslust. In 1936 gekocht door paters Kruisheren 
van St. Agatha: verbouwing tot missieprocuur. In 1967 afgebroken en 
vervangen door vier moderne woningen; alleen een stukje oude zaal van 
het voormalige Heeslust resteert nog. Zie Het Schependom, p. 152 en 
DSB, maart 2004, p. 19.
■ Villa Heeswijk Kerkstraat; gesloopt in 1913; zie >Nieuw Heeswijk.
■ Heikamp "De ligging van deze kamp is onbekend. In de 17e eeuw 
behoorde de grond tot de Witte Poort. Vermoedelijk maakte de kamp deel 
uit van het Hazelarenbosch." (Teunissen 1933).
■ Het Heesscheveld: "tussen de Voorstadslaan en de Vuylickskuyl, later 
Vuilkuilseweg, thans Anjelierenweg" (Hendriks 1987).
■ De Hessenburg: landgoed met huis in buurt van De Koepel. Hendrik 
Hoogers maakte in 1789 twee tekeningen, waaronder een Gesicht van 
den Hessenburg te Hees (zie De Jong, Hendrik Hoogers, p. 262 en 352).
■ Het Heufke: volgens De Blécourt in 1912 een kleine heerenbehuizing 
aan de rechterkant van de Kerkstraat meteen na Oranjestein, bewoond 
door mej. Thoonen. 
■ Heyenbeek: Naam van een flink buiten dat in elk geval sinds 1629 
bestond op de hoek van de huidige Dikkeboomweg en Schependomlaan. 
Teunissen (1933) beschrijft het als volgt: "Voormalig buitengoed onder 
Hees bij den Wolfkuilscheweg. In 1765 kocht de Hongaar Alexander 
 Salonthay van Salontha geboren te Szent Miklos, die 27 December 1764 
Nijmeegsch burger was geworden, het goed van Geert Jurriaans. Het 
goed werd toen ‘Huis van Salontha’ genoemd. De heer van Salontha 
stierf in 1776.". Zijn grafsteen ligt in de Petruskerk. Op de plek van 
 Heyenbeek komt >Bloemendaal; zie ook Van Schevichaven, p. 35.
■ Villa Hof en Beek, zie >Kelfkens Hof en Beek.
■ De Hooge Hof: in 1907 op Dennenstraat 7 door de firma Haspels te 
Hilversum gebouwd landhuis. Was woonhuis van geneesheer-directeur 
van sanatorium >Berkenoord, dr. J. Wiardi Beckman (zie brieven van zijn 
zoon, uitgegeven in: Wiardi-Beckman). Van 1947 tot 1974 in gebruik als 
missiehuis Sint Theresia van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed 
(Marianhill) uit Tienray. Gastenhuis en kapel aangebouwd in 1965-1966. 
In 1974 werd het een studentenhuis. Na de sloop in 1977 werd hier het 
nieuwe studentencomplex Welgelegen gebouwd (SSHN), later Boeck-
staete geheten naar de beuken op het terrein.
■ Hoogerhuizen: naam van een groot landgoed met buitenverblijf 
gelegen tussen Hees en Neerbosch, aansluitend op landgoed >De Witte 
Poort. Als vroegste eigenaar van dit om zijn schoonheid befaamde land-
goed is bekend grondeigenaar H.P.G. Quack, gehuwd met freule I.G. von 
Carnap, en van 1810-1813 schepen van Nijmegen. Het landgoed werd 
in 1856 gekocht door jonkheer T. van Rijckevorsel. Deze liet in 1870 het 
oude landhuis Het Slotje slopen. Notaris jonkheer Eugène van Rijcke-
vorsel van Kessel (eigenaar vanaf 1906) liet in 1908 hierop het huidige 
Slotje bouwen, ontworpen door de Nijmeegse architect Willem Hoffmann 
(zie DSB juli 2000: interview met Louise van Rijckevorsel van Kessel en 

H ■ Villa Harriët: lag aan de Dorpsstraat naast de >Villa Frisia en de 
>Villa Marie. Was, volgens de beschrijving uit 1912, eigendom van de 
heer Schreuël; inmiddels afgebroken (Het Schependom, 146). 
■ Hartencamp: Voormalig uitgebreid landgoed (40 morgen) onder Hees. 
Van Schevichaven vermoedt dat het een voorganger is geweest van de 
>Andelshof aan de Kerkstraat en geeft een uitgebreide beschrijving van 
de onderdelen van dit uitgestrekte buiten uit een protocol van over-
dracht uit 1751. Toen verkocht Bernard Jacob de Roy "de schoone en 
welgelegen buitenplaats of plesiergoed, genaamd den Hartencamp, met 
bijgehoorigen bouwhof". Volgende eigenaren waren Jan Leon Kugler, 
dr. Isaac van Royenstein en mr. Francois van Suchtelen (1766). Zie Van 
Schevichaven, p. 39 en Teunissen 1933. Zie ook de ets van Mattheus 
Berkenboom van buitengoed van dr. Isaac Royenstein gelegen aan de 
Dennenstraat te Neerbosch, collectie Museum Het Valkhof.
■ Hazelarenbosch: "Voormalig bosch, thans bouwhof tusschen de 
Schaapswetering en den St. Agnetenweg." (Teunissen 1933).
■ Hermanshof, zie >Schoonhorst.
■ Hertenkamp: "Terrein onder Hees bij den Lindenhoutscheweg." 
 (Teunissen 1933); maar misschien ook dichter bij Hees; zie >Hartencamp.
■ Heesche kolk: naam van kolk ontstaan bij doorbraak van 1799 en 
gelegen tussen Waalbandijk en Weurtseweg ten westen van de Winse-
lingseweg; is gedempt in de eerste helft van de 20e eeuw (na 1933). Zie 
Het Schependom, p. 119.
■ Heeskeshof, een veldnaam in Neerbosch en bekend sedert 1762 
(Hendriks 1987).
■ Hotel-pension Heeslust: gestart in 1850 door fam. Giesing, overgeno-
men door zoon J.H. Giesing en echtgenote P. Ensink; 1901 overgenomen 
door tuinder R.Th. Hoenselaars, vanaf 1912 door de Haagse kok J.R. 

▲  Pension Hotel Heeslust, 1935
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I ■ Huize Insulinde, zie >Huize Welgelegen.
■ villa Insulinde, zie >Villa De Kamp.

J ■ Villa Jacoba: aan de Voorstadslaan ten zuiden van Villa >Leeuwen-
stein gelegen landhuis. Werd aldus De Blécourt (1912) gebouwd door 
de familie C. Hiebendaal en werd rond 1912 bewoond door de weduwe 
Schmidt-Feith (Van Schevichaven, p. 140). In de jaren dertig vorige eeuw 
afgebroken en vervangen door de woonhuizen die er nu nog staan. 
■ Villa Jachtlust, zie >Villa Engelenburgh.
Huize Jannetje en Johanna, Schependomlaan 23 en 25, eerder Dorps-
straat. Dubbel woonhuis, in chaletstijl gebouwd in 1895 als ‘Wilhelmina 
en Emma’, genoemd naar koningin-regentes Emma, en prinses Wilhel-
mina, de latere koningin, in opdracht van mw. R.M.E. Knuttel. Door latere 
bewoners hernoemd naar de vrouwen des huizes: Jannetje en Johanna. 
Thans rijksmonument. 
■ St. Jozefklooster, Kerkstraat 65. Monumentaal studiehuis van de 
Paters van het Heilig Hart, gebouwd in de jaren 1929-1930 door architect 
J.G. Deur, pal naast >Andelshof. Sinds de jaren 80 in gebruik als verzor-
gingshuis voor bejaarde kloosterlingen en later ook voor andere bejaar-
den. Is nu onderdeel van de Stichting De Waalboog.
■ Café Juliana: gebouwd in 1911 aan de toenmalige Dorpsstraat (thans 
Schependomlaan 94); herberg van J. Vermeer waar werd gedanst met 
de Heesche kermis (DSB september 2003, 15 en juni 2003, 19). Foto op 
www.dorpsbelanghees.nl/Archiefstukken/Fotos/Panden_voor1950.html. 
Later uitgebaat door de familie Peters die er aanvankelijk ook een slagerij 
exploiteerde. 

K ■ Villa De Kamp: tweede naam van grote witte villa aan de Kerk-
straat schuin tegenover De Beuken. Gebouwd in 1878 met als oor-
spronkelijke naam Insulinde; in 1912 onder die naam bewoond door het 
echtpaar Clerkx en de weduwe Geluk. Als Villa De Kamp in 1938 door de 

verder www.noviomagus.nl/Monumenten/monument_0104.html). "Van de 
eigenaars van dit landgoed zijn alleen bekend: de heer grootvader van 
onzen A.B.A. Quack" (Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld 
1912, p. 54-55).
■ Villa Horas, Dorpsstraat 108 / Schependomlaan 108, in 1904 gebouwd 
door een gepensioneerd militair uit Nederlands-Indië, de heer A.E. 
Stiemens. Later bewoond door andere gezinnen afkomstig uit Neder-
lands-Indië. In 1925 betrokken door gemeentearts H.F. van Kessel. Wel 
 beschadigd door bominslag van 22 juli 1942, maar behouden gebleven. 
Het ligt tegenover hotel Buitenlust. 

▲  Jozefklooster, Kerkstraat 69 in 2011

▲   De bouwtekening van het huidige  Jannetje en Johanna, 1898 
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het einde van zijn hofstede De Koepel onder Hees buiten de vergraven 
zandkuil, strekkende tot >St. Anthonisallee’ bij zijn goed te trekken. Het 
buitenverblijf stond er reeds vroeg in de 19e eeuw en was toen eigendom 
van den heer P. Scheers." (Teunissen 1933). Volgens Van Schevichaven 
werd het goed achtereenvolgens bewoond door: ds. Welter, emeritus-pre-
dikant van de Vriezenveensche gemeente te Sint Petersburg, mr. A. van 
Berckel, kantonrechter te Nijmegen, G. van Olden, gepensioneerd luite-
nant van het regiment Grenadiers en Jagers, die het in 1912 verhuurde 
aan de heer Max Jurgens (Van Schevichaven, p. 39-40 met foto). 
■ De Kom: grote vijver bij >Het Slotje, waarop ’s winters werd geschaatst.
■ De Korenbeurs: oudere naam van de >Witte Poort.
■ De Kostschool: naam van school van Hervormde gemeente, genoemd 
in artikel van ds. W.A. Poort in Numaga 4(1957), 99: lag in complex ach-
ter villa De Beuken (in 1957). 
■ Kostverloren: "Terrein bij de Breedestraat. Vermoedelijk de oude naam 
van het buitengoed ‘Manheim’." (Teunissen 1933); zie >Manheim.

L ■ Laan van de Weesinrichting: "Voor den aanleg van het Maas-
Waalkanaal was deze laan de rechtstreeksche verbindingsweg tusschen 
de Dorpsstraat Neerbosch en de Weesinrichting." (Teunissen 1933); nu 
resteert daarvan alleen nog een gedeelte zonder officiële naam aan de 
westzijde van het kanaal ten noorden van de Neerbosscheweg (A73); zie 
ook >Weesinrichting Neerbosch.
■ Huize Laarhoek, gelegen Bredestraat 158-160 op hoek van de Bre-

eigenaars, het echtpaar Van de Vaart-Hoefnagels, gesplitst in nummers 
12 (eigen woning) en 14 (verhuur). In het najaar van 1944 werd Villa De 
Kamp gevorderd door de Engelse Intelligence Service. Nr. 14 werd na 
de Tweede Wereldoorlog lange tijd bewoond door schilderes Helena de 
Baat. (DSB, juni 2007, 5).
■ Kwekerij de Kastanjeboom, opgericht in 1887 door H.A. Gerretsen 
(DSB, juni 2003) op hoek van huidige Schependomlaan en huidige Wolfs-
kuilseweg en in 1899 voortgezet als kwekerij Gerretsen & Valeton. De 
villa staat er nog; deze was het woonhuis van de fam. Van de Lugt, thans 
Schependomlaan 46. 
■ Kelfkens Hof en Beek: "Buitenverblijf aan de Breedestraat, vroeger 
 eigendom van de familie Kelfken." (Teunissen 1933); lag aan de noor-
delijke kant. Van Schevichaven (p. 37) noemt als laatste bewoners de 
advocaat Isaac Weyer Vermehr (vanaf 1759) en koopman P. Scheers 
(vanaf 1763). Werd later villa Hof en Beek genoemd en werd rond 1895 
bewoond door Anna Knuttel, majoor bij het Leger der Heils, een van de 
oprichtsters van de >Bethelkerk.
■ Villa Kemedjing: zie >Villa Madeleine.
■ Kerkeveld: "Terrein bij den Molenweg." (Teunissen 1933). 
■ Kerkpad: "Pad achter de kerk te Hees" (Teunissen 1933); bestaat nog 
met dezelfde naam.  
■ Kerkstraat: "Loopt van de Bredestraat naar de Dennenstraat en langs 
de daar gelegen N.H. kerk. Kreeg die naam bij Raadsbesluit van 9 juli 
1924, maar werd reeds veel vroeger al zo genoemd." (Hendriks 1987).
■ Kerkstraat 58: eenvoudig landhuisje, gebouwd tussen 1880 en 1890. 
■ Kerkstraat 115-121: Boerderij uit 1736, een van de oudste huizen van 
Hees. Vermeld door De Blécourt (1912) als woning van dhr. Burger, een 
bekwame plantenkenner; destijds de enige bloemist van Nijmegen. Vol-
gens bewoonster mw. Peters (in 2003) ligt de boerderij wat lager dan de 
weg en is die meerdere malen blank komen te staan. Zo ook tijdens een 
overstroming in 1799. ‘We hebben hier geen dakgoot en als het veel had 
geregend, dan stroomde het water zo de gang binnen. Nu is er een kleine 
dakgoot boven de voordeur en ligt er grind voor het huis, zodat het water 
snel kan wegzakken’, vertelt ze. Haar man ging ‘Als jongetje … in de 
winter wel eens op schaatsen naar zijn school aan de Dorpsstraat’, vertelt 
ze. ‘Toen kon dat nog, want langs alle straten liepen sloten.’ 
www.noviomagus.nl, boerderijenspecial
■ Kinderdorp Neerbosch: Zie onder de oude naam >Weesinrichting 
Neerbosch. 
■ Villa Klambir Lima (de vijf klapperbomen), zie >Bloemendaal.
■ Klein Leeuwenstein: "Boerenhoeve aan den Lindenhoutscheweg, tus-
schen Leeuwenstein en de Hertekamp." (Teunissen 1933).
■ Huize De Koepel, voorganger van >De Beuken (zie Lemmens); Essers: 
"De Koepel (thans ‘de Beuken’) aan de Kerkstraat te Hees schijnt oor-
spronkelijk een boerengoed geweest te zijn. Den 20sten Februari 1799 
ontving Cornelis Weyer Vermehr, oud-raad en secretaris der stad, op zijn 
verzoek van den Raad vergunning om een streep weiland, liggende ‘aan 

▲  Klambir Lima / Bloemendaal, rond 1912 
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aan de Bredestraat 168 en bewoond door dhr. Oetgens van Waveren 
Pancras Clifford, later eigendom van KNIL-officier C.F. Morbotter, in 1912 
gekocht door zusters van Barmhartigheid en uitgebreid tot klooster- 
complex >Sancta Maria.
■ Manheim: "Voormalig buitengoed, thans boerderij aan de Bree-
destraat." (Teunissen 1933), verdwenen naam aldus Essers; zie ook 
>Kostverloren en >Weltevreden. De geschiedenis van het huis gaat terug 
tot voor 1700, toen het waarschijnlijk nog Kostverloren heette. Stads-
archivaris Van Schevichaven koppelt de bijzondere naam Kostverloren 
aan de mislukking van de aspergecultuur in Nijmegen in de 18e eeuw. In 
1758 werd het buiten gekocht door stadssecretaris mr. Engelbert de Man, 
die was getrouwd met mevr. Antoniette Wilhelmina von der Pfortzen. 
Ziedaar de waarschijnlijke oorsprong van de Duitsgetinte naam. Na een 
tussenfase als >Weltevreden, kwam Manheim in het bezit van de familie 
Noy (tot 1905). Het was toen al bekend om zijn mooie tuin en kassen met 
bijzondere planten. In 1932 vestigde kolenhandelaar Hent Giebertz zich 
in Manheim. Op 18 september 1944 kreeg de achterzijde van het huis 
een voltreffer vanwege het Duitse afweergeschut en de zoeklichten die in 
de tuin stonden opgesteld. Het huis werd uiteindelijk in 1957 afgebroken 
om plaats te maken voor nieuwbouw aan Bredestraat en Dommelstraat. 
http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Brauer/Brauer.htm
■ Villa Maria, gelegen aan de Kerkstraat 80. 
■ Maria, naam van woonhuis aan de Tweede Oude Heselaan 472, 
gebouwd in 1932 en vermoedelijk genoemd naar de eerste bewoonster 
Maria Kluin, sinds 1927 weduwe van koetsier W.B. Vierboom (gemeente-
lijk bouwarchief en www.noviomagus.nl) 
■ Marianne, naam van woonhuis gelegen aan de Tweede Oude 
 Heselaan 532, gebouwd in 1934. 
■ Villa Marie, lag aan de Dorpsstraat 118 en werd rond 1912 bewoond 
door de heer Verschoor en in 1942 door H.H. Jansen en zijn zoon H.G. 
Jansen. Op 22 juli 1942 zwaar getroffen door een bominslag en kort 
daarna afgebroken (Eijkhout, Bommen, p. 8) en in 1950-1953 vervangen 
door nieuwbouw (thans Schependomlaan 114). 
■ Huize Mariënhof, Korte Bredestraat 34 (was Dorpsstraat 170 Hees). 
Gebouwd in 1852 door A.M.S.H van Aalst en volgens De Blécourt eigen-
dom van achtereenvolgens de wed. Nieuwenhuis-Sormani, dhr. J. Hof-
stede (kol. intendant van het KNIL), dhr. H. Klinger en de wed. H. Klinger-
Van Lent. Werd in 1915 bewoond door E. Lambert en vanaf 1935 door 
het gezin Van der  Velden, waarvan de vader hoofd was van de jongens-
school St. Jozef aan de Dorpsstraat te Neerbosch. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was Mariënhof ingericht als kapel voor de paters Montforta-
nen en diende als plek voor onderduikers. Van 1971-1981 fungeerde het 
huis als dagopvang van moeilijk opvoedbare kinderen door psycholoog 
Sneep van >Sonnaville. Zie ook www.noviomagus.nl/Gemeentearchief/
Cat01/cwdata/10.html
■ Villa Mathilde: naast >Villa Eikenhof gelegen aan de Kerkstraat, in 1912 
bewoond door de weduwe Geurts-Thoonen (Van Schevichaven, 179).

destraat met de >Laarsedam, gebouwd in 1865 door de timmerlieden 
gebr. Peters voor J.C. Termijtelen, gepensioneerd luitenant-kolonel van 
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (hierna KNIL); daarna in bezit 
van mej. G.L.T.R. van Roer, daarna verkocht aan W.M.H. Dobbelmann, in 
1907 aan fam. Moccand-Wagner. Vanaf 1912 bewoond door de kunste-
naars Christiaan Hendrik Hammes en zijn zoon Charles Pieter Hammes; 
Christiaan erfde het huis van zijn schoonvader, gepensioneerd. kapitein 
van de infanterie Ch. Wagner.
■ Laarsedam: niet verharde weg over lange dam langs sloot, de Laar 
geheten; liep van Hees naar Weurt. 
■ Van het buiten Landlust, genoemd door Van Schevichaven (41), is de 
ligging niet bekend, alleen dat het een huis en hovenierswoning omvatte, 
een gracht had en achtereenvolgens diverse eigenaren kende, te weten 
dr. Morees, kolonel Fahrenkroeg, wijnkoper Quack (1775), luitenant Otto 
Hendrik Werdmuller en bierbrouwer Rappard (1800). 
■ Leeuwenstein: naam van een buiten aan de Dennenstraat richting 
Weurt. Volgens Van Schevichaven (p. 38) is het vermoedelijk gesticht 
door Johan van Leeuwen, in het begin van de 18e eeuw meermalen 
burgemeester van Nijmegen. Bij de verkoop aan Isaac Weyer Vermehr, 
secretaris der stad en heerlijkheid van Gent, in 1754, wordt het buiten 
beschreven als "van ouds het ‘Spijker’ onder Hees". Zie dus ook het 
>Spijker. In de tijd van Van Schevichaven (1912) was er op Leeuwen-
stein een hoenderfokkerij; alleen het ‘en berceau’ (overhuifde loofgang) 
geknipte lindenlaantje herinnerde nog aan de tijd als buitenplaats. In 
1906 was er volgens De Gelderlander een boterfabriek gevestigd (DG 13 
december 1906).
Villa Leeuwenstein, aan de Voorstadslaan, op de hoek met de huidige 
Marialaan; gebouwd in het midden van de 19e eeuw en wegens verval 
afgebroken in 1958. Na de oorlog waren in de villa enkele weggebombar-
deerde gezinnen uit de binnenstad gehuisvest. Werd in 1915 bewoond 
door fruitkweker Marcel.G.F. Verdonck, die er een befaamde fruitplantage 
had, waar hij o.a. de Reinette d’Orange-appel kweekte en een aantal 
exotische bomen aanplantte. Alleen het in 1864 gebouwde (gevelsteen) 
koetshuis met dienstwoning, Voorstadslaan 313, staat nog overeind en 
een deel van de tuin met exotische bomen is bewaard als park Leeuwen-
stein. Zie foto in Van Schevichaven, 139-140. Op het noordelijke deel van 
dit terrein stond van 1919 tot 1976 de Rijks Tuinbouw Winterschool, in 
1957 omgedoopt tot Rijks Middelbare Tuinbouw School met conciërge-
woning. In 1976 werd de tuinbouwschool afgebroken en verhuisde de 
school naar de Energieweg (tegenwoordig Helicon Opleidingen). Daar is 
nog de gevelsteen van de tuinbouwschool bewaard gebleven. 
■ Lekkerbeetje, zie >Oranjestein.

M ■ Villa Madeleine: eerder Villa Kemedjing (andere naam voor de 
vrucht mangistan, tevens dorp op Java) geheten; gebouwd rond 1860 
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gebruik als >Sonnaville. 
■ Villa Oud Hees, gelegen op Kerkpad 22; huisvest nu een taleninstituut 
annex Bed & Breakfast www.villaoudhees.nl. Zie >Villa Trio.
■ Oude Laar: aan de Laarsdam gelegen boerenhuis, ongeveer 500 m. 
vanaf de Bredestraat.

P ■ Huize Padua, Kerkstraat 94, in 1891 gebouwd naar ontwerp van 
bekende Nijmeegse architect D. Semmelink in opdracht van pastoor 
Antonius van Koolwijk, oud-missionaris op Curaçao. Die woonde er enige 
decennia en celebreerde dagelijks de mis in huis. Sinds 1998 gemeente-
lijk monument. 
■ Pastorie: Dennenstraat 121, omstreeks 1840 gebouwd als Dominicaner 
Statie in het Schependom van Nijmegen, later in gebruik als pastorie van 
de >Antonius Abtkerk. 
■ Petruskerk, op hoek van Dorpsstraat (nu: Schependomlaan) en Korte 
Bredestraat werd rond 1430 een eerste stenen kapel gebouwd op de plek 
van een eerdere houten kapel, die gewijd was aan de heilige gebroeders 
Ewald, metgezellen van de missionaris Willibrord uit de 7e eeuw. Rond 
1550 werd de kerk herbouwd als Petruskerk (zie Raeven, p. 47). De kerk 
werd vanaf 1591 protestants en herbergde in de 19e eeuw in het schip 
ook de lagere school van Hees. In 2009 eindigde de periode als kerkge-
bouw van de Nederlands Hervormde Kerk. Zie: Een kerk in Hees. 
■ De Plak: naam van tot 1985 onbebouwd terrein tussen de Bredestraat 
en de Korte Bredestraat, waar de wijk Lievekamphof werd gebouwd.
■ Postkantoor, Schependomlaan 16/18. Werd gebouwd in 1899 en 
diende tot 1930 als postkantoor. In de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw 
thuisbasis van Novum, showroom voor schoolmeubelen en daarna van 
1977 tot 1998 kantoor van de KNVB. In 2011 afgebroken voor een appar-
tementencomplex (zie artikelen in DSB van december 2002, maart 2003 
en juni 2005). 

N ■ Nieuw Heeswijk, Kerkstraat 20, gebouwd in 1913 in opdracht van 
nieuwe eigenaar Jan Willem Hayen op de plek van de in hetzelfde jaar 
gesloopte Villa Heeswijk (in 1912 is eigenaar de heer Schellings). Na 
1917 bewoond door mej. A.J.M. Courbois, van 1924 tot 1948 door jhr. dr. 
J.L.A.A.M. van Rijckevorsel (legt in 1942 schuilkelder aan), van 1948 tot 
1954 door steenfabrikant G.J. Terwindt, van 1954 tot 1975 door onder-
nemer J.V.C.V. van Campen, van 1975 tot 1982 door advocaat mr. J.W. 
Bijvanck en vanaf 1982 door de familie Van Haaften. (DSB, juni 2007, 5).
■ Nieuwe Laar: aan de Laarsdam gelegen boerenhuis.

O ■ De Olde Wehme, Kerkpad. 30, voormalige pastorie van de NH 
Kerk, gebouwd in 1870 en tot 1964 woning van de dominee. Dat was 
rond 1911 ds. Joosting, gevolgd door o.m. ds. Creutzberg, ds. Jol-
les, ds. Jurrema en als laatste ds. Wesseldijk. Rijksmonument. (Van 
 Schevichaven, p. 160)
■ Ora et Labora, thans verdwenen huis, schuin tegenover >Villa Trio aan 
het Kerkpad; eigenaresse was de weduwe Leezeman-Cornelissen die 
kamers en pension bood (Van Schevichaven, p. 160) 
■ Oranjestein, Kerkstraat 95. Vroegst bekende naam: "Lekkerbeetje". 
In 1744 beschreven als ‘bouwhof, bestaande in huis, hof, boomgaard 
en bouwland, groot ongeveer 7 morgen, van ouds genaamd ‘Lekker-
beetje’. Waarschijnlijk later (in de 19e eeuw) een buitengoed. J.H.L.J. 
baron Sweerts de Landas, die toen eigenaar was, veranderde de naam 
in ‘Oranjestein’. "Het goed ligt tegenover Schoonhorst aan de Kerkstraat 
en is thans een rusthuis voor R.K. verpleegsters van ‘De Sonnavillestich-
ting’." (Teunissen 1933). In 1915 vermeldde de telefoongids als bewoner: 
Veltmann, H., Aannemer, Oranjestein, Kerkstr. 95, Hees" (Telefoongids 
1915). Voor Veltman, die het huis in 1911 betrok, woonden daar achter-
eenvolgens de vier gebroeders Triebels, van wie er één een nationaal 
bekend schaker was, mr. Verheijen, ontvanger van het polderdistrict ‘Rijk 
van Nijmegen’, dhr. Mulder uit Rotterdam en dhr. P. van Olden. Later in 

▲  Olde Wehme, Kerkpad, familie Ds. Wesseldijk▲  Nieuw Heeswijk in 2010 ▲ Ora et Labora, 1905
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■ Villa Ruim Zicht: gelegen aan de Bredestraat 63. Betreft een villa uit de 
jaren dertig die nu in de verte uitkijkt op de elektriciteitscentrale en hoge 
gebouwen op het industrieterrein.
■ Ruimzigt: naam van een oud buitengoed, dat omstreeks 1772 in bezit 
is van mw. Judith Petronella Smits, geboren Engelberts, net als het er 
tegenover gelegen buitengoed >Vredenburg. Volgens Van Schevichaven 
(p. 34) waarschijnlijk gelegen op de hoek van de Waterstraat en de Voor-
stadslaan. In 1802 werd Ruimzigt, bestaande uit een hof, boerenwoning, 
met stalling en varkenskot, bouwland, groot 2,5 morgen gekocht door 
I.N.A. van Wassenaer.
■ Landgoed Rusland: landgoed met huis en stallen; voorganger van 
>Andelshof; omvatte ook grond op de >Schoonhorst; oudste document 
1808; in bezit van fam. Scheers; van 1882 tot 1887 in bezit van G.C. van 
Haaren, die het oude huis door een nieuw verving; heette zo tot 1882; 
vanaf 1887 in bezit van fam. Van Rijckevorsel van Kessel (Borst, p. 7).
■ Villa Rust en Vrede: medio 19e eeuw gebouwd door familie De 
 Villeneuve op de zuidelijke hoek Voorstadslaan, Bredestraat naast 
de >Villa Welgelegen. Na diverse generaties De Villeneuve kwam het 
huis aldus De Blécourt rond 1900 in bezit van jhr. M. van Andringa de 
Kempenaer. Op deze plek bevond zich in 1715 een perceel geheten 
‘Het Bosken’ met huis, hof, boomgaard en zeven morgen bouwland. In 
de eerst helft van de 19e eeuw kwam hier herberg >Het Boske, waar 
zondags volop gedanst werd door dienstmaagden, ambachtslieden en 
winkelknechts (Van Schevichaven, p. 42-43).
■ Villa Rusthof op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat (thans 
Korte Bredestraat), in 1857 gebouwd door dhr. M. Duijs; woning van 
huisarts dr. De Blécourt. Na de Tweede Wereldoorlog bewoond door de 
Zusters van Bethanië (actief in Villa >De Beuken) met kloosternaam Drie-
koningen. Gesloopt in jaren '70 van de 20e eeuw. Vanaf jaren '70 nieuw 
kloostergebouw, door nieuwe eigenaar De Blécourt genoemd (zie > De 
Blécourt) en al geruime tijd in particulier bezit. Voor de Rusthof-periode 
stond er een huis en koepel (zie > De Koepel) van mej. H.M. Courbois, 
die het in 1846 kocht van mr. E.F.J. van der Geijn. 

R ■ Villa Rica, gelegen op de hoek Voorstadslaan, Prinsenlaan, in 
1904 gebouwd in opdracht van wijnkoopman A.J.J. Pascal. Vormde 
samen met > villa The Corner en >Villa2 de eerste bebouwing van het 
villaparkje dat gepland was tussen Tweede Oude Heeselaan, Voorstads-
laan en Prinsenlaan. Is na een aanzienlijke brand op oudejaarsdag 1996 
herbouwd. 
■ Huize Ricordo: van dit huis aan de oorspronkelijke Dorpsstraat is alleen 
het koetshuis overgebleven en wel achter de huizen van de huidige Korte 
Bredestraat (zie foto in DSB, sept. 2005, p. 3 en 5). Gebouwd door lt-kol. 
KNIL R. Koops en mw. Koops-van Kuijk, ging daarna over naar Jhr. L. 
van den Brandeler, generaal-majoor en commandant van de Koninklijke 
Militaire Academie (KMA) te Breda. Daarna is het door diens weduwe 
verkocht aan dhr. De Haan. "Tegenover Ricordo ligt een landweg, die uit-
komt op de buurtschap ‘de Vijfhuizen’ aan den Molenweg, terwijl ook villa 
Anna aan den overkant gelegen is." (Van Schevichaven, p. 159).
■ Rivo Torto, Kerkpad 51, groot landhuis, thans gelegen aan de Melk-
weg. Gebouwd omstreeks 1850 als "Anna Rowa" en bewoond door de 
weduwe Wagner-de Bruijn, vervolgens door dhr. Eekhof; na stichting 
Katholieke Universiteit in 1934 gekocht als cursushuis ‘Rivo Torto’ (een 
bekende plek bij Assisi, die vertaald kronkelige oever betekent) van 
 paters Kapucijnen die een klooster in Villa >Engelenburgh hadden; na 
1958 eigendom van de familie Weusten en gebruikt voor jeugdzorg activi-
teiten tot 1992. Daarna als particulier woonhuis in gebruik.
■ Klooster Rosastichting: Dennenstraat 97, classicistisch landhuis met 
kapel en school, gebouwd in 1849-1850 als klooster van de Dominicanes-
sen van Neerbosch en thans in gebruik als bestuurshuis van die orde. 
■ Het Rot of het Roth: Terrein onder Hees, bij de kerk. Volgens Van Sche-
vichaven (p. 23) vermoedelijk zo genoemd, ′omdat daar een roode (ge-
rooide) plaats in het bosch was gemaakt, waarop men de kerk bouwde.′ 
(Teunissen 1933).
■ Op ’t Rot: naam van een buiten op het Rot ′eve achter de Heessche 
kerk′ dat eind 18e eeuw werd gekocht door ′confiturieur′ Hendrik Jansen, 
die het in 1802 verkocht aan A.A. Wolterbeek. (Van  Schevichaven, p. 37). 

▲  Padua in 2010▲  Rivo Torto in 2011 ▲  Villa Ruim Zicht, 2011
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in 1907 en bewoond door de familie Van Rijckevorsel van Kessel. Was 
vroeger omgeven door de Kom, een grote vijver, waarop ’s winters werd 
geschaatst. Door de aanleg van de Neerbosscheweg in tweeën gesplitst, 
waarbij het grootste deel van "het bosje van de baron" aan de Neerbos-
sche kant kwam te liggen en het slotje zelf van Neerbosch werd afge-
sneden. Zie Van Schevichaven, p. 180 e.v., Teunissen 1933 en DSB, juni 
2000. Zie ook: >Hoogerhuizen.
■ Huize Somerchem, in 1915: huisnummer 160 op hoek van oude Wolfs-
kuilseweg en Molenweg en bewoond door de wed. Hiemink-van Baak; 
schuin tegenover Villa >Bloemendaal. Het huidige winkelcentrum op 
ongeveer dezelfde plaats draagt ook de naam Somerchem 
■ Sonnaville huis aan de Kerkstraat 95, eerder bekend als >Oranjestein. 
P.J. de Sonnaville, ‘heer van Kranenbroek’, richtte in 1919 de Stichting 
De Sonnaville op voor zorgverlening aan volwassenen (vanaf 1925; het 
betrof hier een rusthuis voor R.K. verpleegsters) en aan kinderen. Na de 
Tweede Wereldoorlog stichtte psycholoog Joop Sneep hier het pedolo-
gisch instituut. Maakt thans deel uit van het Instituut Jonkerbosch (DSB, 
dec 2003, p. 9-10). Zie ook: http://internaatsonneville.hyves.nl/ .
■ Het Spijker: "Terrein onder Neerbosch bij de Weesinrichting." (Teunis-
sen 1933). Op het erf van de >Spijkerhof op een terp gelegen gebouwtje 
uit de 16e of 17e eeuw, dat bewaard is gebleven inclusief de oudere, 
originele tongewelven, waaraan het zijn naam als opslagplaats (spijker) 
van de middeleeuwse kerk van Neerbosch te danken heeft. 
http://www.noviomagus.nl/Monumenten/monument_0103.html
■ Spijkerburg: Dorpsstraat 92 te Neerbosch: boerderij van 16e of 17e 
eeuwse oorsprong die rond 1865 sterk is verbouwd en met zijn verhoog-
de kelder oorspronkelijk deel uitmaakte van het grotere en nog niet door 
het Maas-Waalkanaal doorsneden perceel van de Neerbossche kerk. Zie 
ook >Spijker, >Spijkerhof en >Spijkerburg. 
■ Spijkerhof: een boerderij uit de eerste helft van de 19de-eeuw, gelegen 
aan de Nederheidseweg 198. Dit boerderijtype was vroeger veel in deze 

S ■ Villa Salatiga: tegenover het >Gengske aan de Bredestraat naast 
>Villa Madeleine gelegen huis van de familie Clifford, in 1912 omgedoopt 
in Villa Gertrude; was gelegen naast >Sancta Maria
Huis van Salontha, zie >Heyenbeek.
■ Sancta Maria, Bredestraat 168-170, kloostercomplex van de zusters 
van Barmhartigheid (Zusters van Ronse) sinds 1912 aangelegd op basis 
van >Villa Madeleine; kapel van architect C.M.F.H. Estourgie, gebouwd in 
1924-1925.
■ Schoonhorst: naam van bloemenkwekerij aan de noordkant van de 
Kerkstraat, genoemd naar een ouder landgoed Schoonhorst of Schoen-
horst (Teunissen 1933). Ook Van Schevichaven (p. 42) noemt een oud 
schepenprotocol van 1456 waarin sprake is van "Hermanshoff geheiten 
Schoenhorst". In 1771 was het in eigendom van C.D.N. Singendonck die 
het verkocht aan Reyn de Groot. Volgens De Gelderlander werd het in 
1939 geveild (DG 25 maart 1939).
■ Scotia Villa: gebouwd kort na 1862 door de familie De Villeneuve die 
een katoenplantage in Suriname had en die ook de nabijgelegen villa’s 
>Weltevreden, >Rust en Vrede en >Welgelegen liet bouwen (Polee, p. 
113). Scotia Villa lag op de hoek van de Voorstadslaan en de Marialaan, 
tegenover villa >Leeuwenstein. De naam is zeer waarschijnlijk ontleend 
aan de Marianne Louise Pringle, de Schotse echtgenote van Carel H. 
de Villeneuve. Na de Villeneuves woonden in dit pand de Rhedense 
sigarenfabrikant Christian F. Evers (1895-), de Duitse textielmagnaat Emil 
P. Seiffert (1901-) en hun gezinnen en daarna Hendrik van Hoorn, die 
met Francis Seiffert trouwde en de vader was van de bekende Nijmeegse 
boekhandelaar en antiquair Olof van Hoorn. Een andere schoonzoon, 
Johan Polee, schreef de in de Duitse taal gepubliceerde kroniek van de 
gezinnen die Scotia Villa in Hees bij Nijmegen hebben bewoond. Het huis 
werd afgebroken in 1964 bij de aanleg van de rotonde die van de Maria-
laan de belangrijkste westelijke aanvoerweg naar de stad maakte. Eerder 
was dat de Voorstadslaan. Op blz. 109 en 110 van Polee’s boek staat een 
beschrijving van de omgeving van Scotia Villa. De beschrijving begint als 
volgt: "Wenn man von der Stadt kommt, war das erste Haus rechts an 
der Ecke der Waterstraat das Herrenhaus 'Aurora' etc." Aurora lag rechts 
naast Scotia Villa aan de Waterstraat 1. Scotia Villa zelf lag aan de Voor-
stadslaan, waarvan de Waterstraat toen nog een zijstraat was. In de tuin 
van deze villa verrees later het verzorgingstehuis Sonnehaert. 
■ Villa Senang: in 1986 de naam van een kleine villa gelegen aan de 
Korte Bredestraat 28. Senang is Maleis voor prettig, aangenaam. 
■ Sikua-Phutourgia, naam De komkommerkwekerij van dhr. R. Hoense-
laars, achter de Petruskerk; vanaf 1910 bestaande uit vier kassen van elk 
35 m.lang. De familie Hoenselaars exploiteert in de resterende kassen de 
Wijngaard Hees voor het goede doel.
■ Sint Jozefklooster: zie >Jozefklooster. 
■ Het Slotje: Buitengoed te Neerbosch aan de Dorpsstraat, gebouwd 

▲  Sancta Maria, Bredestraat 168-170, Zusters van Barmhartigheid, 1918
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V ■ Buurtschap De Vijfhuizen, aan de Molenweg (waarschijnlijk waar 
die kruist met de huidige Planetenstraat).
■ Villa 2: Emmalaan 10 (eerder 5). Gebouwd in 1902, ontwerp van archi-
tect Oscar Leeuw. Zie DSB, september en december 2010.
■ Vlindertuin, peuterspeelzaal, zie >Andelshof.
■ Vredenburg: naam van oud buitengoed, dat in 1707 door de familie 
Van der Heyden werd verkocht aan de weduwe Schoncken. Omstreeks 
1772 is Vredenburg in bezit van mw. Judith Petronella Smits, geboren 
Engelberts, net als het er tegenover gelegen buitengoed >Ruimzigt. 
 Vredenburg lag volgens Van Schevichaven (p. 34) waarschijnlijk op de 
hoek van de Waterstraat en de Voorstadslaan.
■ Villa Vredestein: kleine villa, naast >Scotia Villa en in 1914 gekocht 
door Bertha van der Vorst-Seiffert (dochter van de eigenaar van Scotia 
Villa, Emil Seiffert). Zij was gehuwd met Romain van der Vorst en had 
een dochter Preciosa (Polee, 111).

W ■ De Waalnoot: nieuwe naam voor Kerkpad 6 (zie  >Banjoewangi); 
door De Blécourt genoemd als "kleine heerenbehuizing van den huis-
schilder Vink".
■ Weesinrichting Neerbosch: Beter bekend als Kinderdorp Neerbosch, 
aan de Scherpenkampweg te Neerbosch. In november 1863 werd het 
door Johannes van ‘t Lindenhout bewoonde huis aan de Korte Brouwer-
straat in gebruik genomen voor wezenopvang. Drie jaren later, toen reeds 
65 kinderen waren opgenomen, bleek het gebouw te klein te zijn. In 1866 
begon men te Neerbosch een nieuwe inrichting te bouwen. Daar werd 
op 9 mei 1867 het eerste gebouw bestemd voor weesmeisjes feestelijk 

streek te vinden, maar er zijn er in en rond Nijmegen slechts enkele over-
gebleven. In het bovenlicht van de voordeur van deze boerderij is een 
levensboompje aangebracht, terwijl rechts van de deur een gevelsteen 
herinnert aan een renovatie in 1863. 
http://www.noviomagus.nl/Monumenten/monument_0103.html
■ Villa Stadwijk aan de Kerkstraat, naast >Oranjestein. De oudste gege-
vens dateren van 1655. Van Schevichaven (p. 41) noemt als eigenaren 
mr. Peter Middeldorff (1782), leerkoper Jan Hendrik de Hey en roeidrager 
Johan Verwoert (1789). In 1865 wordt het oude huis afgebroken en wordt 
hier vermoedelijk door de Nijmeegse brouwer Th. de Groot (van bier-
brouwerij De Leeuw die bovengistbieren brouwde) een nieuw landhuis 
gebouwd, dat ook vaak als Stadwijk wordt aangeduid (Van Schevicha-
ven, 41; het gemeentelijke monumentenregister noemt alleen het adres: 
Kerkstraat 127). In 1912 is het huis al meer dan 20 jaar bewoond door 
dhr. Van Gent uit Schiedam. Rond 1915 wordt het huis bewoond door de 
familie Schellings (foto’s op www.dorpsbelanghees.nl/Archiefstukken/Fo-
tos/Panden_voor1950.html). In 1924 is het huis in bezit van de Weurtse 
steenfabrikant Th. Burgers. Later wordt het hele goed gesplitst; links van 
Stadwijk komen dan twee nieuwe villa’s. (DSB, september 2007, 5). 
■ De Stenen Bank, monumentale bank bij Kerkstraat 2, destijds schuin 
tegenover het woonhuis van huisarts J. de Blécourt, opgericht ter 
herdenking van de opening van de elektrische tramverbinding Hees-
Nijmegen op 17 juni 1922 (tramlijn 3). In de rugleuning van de bank, die is 
ontworpen door Jan van Vucht Tijssen en Jan van Rijckevorsel, staat de 
volgende tekst: 
HVLDE AAN HET BESTVVR DER VEREENIGING=DORPSBELANG
DR JJ DE BLÉCOVRT VOORZ= PH LAMERS SECR·JP  KELLENDONK 
PENNM D VAN AALST-F.A.BONTÉ AM DVPPEN-P.J. VAN OMMEN
En onder de zitting staat:  
TER HERINNERING AAN HET TOTSTANDKOMEN DER ELECTRISCHE 
TRAMVERBINDING 1922
Op 5 juni 1955 reed de elektrische tram voor het laatst door Hees. De 
Stenen bank werd in 1998 gerenoveerd.
■ Stille Wille: woonhuis, Voorstadslaan 357, gebouwd in 1932.

T ■ Tandjong Tirto, zie >Engelenburgh.
■ St. Teunismolen of St. Antoniusmolen: stond tot in 1929 op de hoek 
van de Graafseweg en de Muldersweg, ongeveer op de plek van het 
huidige roze flatgebouw Novio Merkus. 
■ El Tesoro: woonhuis, aan de Voorstadslaan 355, gebouwd in 1931.
■ Villa Trio, in 1874 gebouwde villa, Kerkpad 22 naast de >Olde Wehme. 
Werd volgens De Blécourt bewoond door dhr. C.J. Morbotter; later Villa 
>Oud Hees genaamd.
■ Tuinbouwschool, zie Villa >Leeuwenstein.

▲ Bouwtekening Slotje van de Baron, 1907
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■ Villa Weltevreden: naam van het huis dat de familie De Villeneuve 
halverwege de 19e eeuw liet bouwen op het landgoed >Manheim (Polee, 
115). Daarna werd voor dat huis de naam Manheim weer gebruikt. 
■ Westzijde: Graafseweg 126; pand op de hoek met het spoorterrein uit 
1870: een voormalige dienstwoning van de Nederlandse Spoorwegen. 
Herbergt momenteel een Bed & Breakfast. Zie www.westzijde.com. 
■ Wilhelmina en Emma, zie >Jannetje en Johanna.
■ De Witte Molen, Looimolenweg 15. Ten opzichte van Hees en Wolfskuil 
(beide gelegen op circa 10 m boven N.A.P.) hoog (22 m.) en bovenaan de 
helling tussen Floraweg en Graafseweg gelegen ronde, gemetselde stel-
lingkorenmolen, gebouwd rond 1760. Een van de eigenaren was Hendrik 
Hoogers (1747-1814), leerlooier van beroep, verder schepen en burge-
meester van Nijmegen en befaamd tekenaar, schilder, etser van onder 
andere Nijmeegse en Heese gebouwen. 
■ De Witte Poort, naam van café op hoek Kerkstraat-Dennenstraat, 

genoemd naar landgoed en landhuis 
De Witte Poort. Beide werden in 1906 
gebouwd door de laatste eigenaresse, de 
weduwe Van Voorst tot Voorst, geboren 
als baronesse van Lamsweerde, en aan 
de  Dominicanen vermaakt (Borst, p. 6). In 
1923 werd het landhuis gesloopt. Oudere 
naam is de Korenbeurs volgens Borst, p. 

6. Volgens De Blécourt in 1912 was het pand tevens in gebruik als brood-
bakkerij van Van Gemert en zijn twee zonen; daarvoor als brouwerij en 
café in bezit van Van Straten te Beuningen, daarvoor van Jos. Nieuwen-
huys (sinds 1887) en daarvoor van De Groot, brouwer te Nijmegen en 
vader van brouwer Th. de Groot (zie >Stadwijk). Een oudere naam voor 
dit terrein is >Hartencamp.
■ Villa De Wolfskuyl, Graafseweg 232, gebouwd 1912-1913 naar een 
ontwerp van architect C. de Groot; tussen 1933 en 1941 bewoond door 
Kanunnikanessen van het Heilig Graf, voor wie Charles Estourgie een 
kapel aanbouwde. Tussen 1948 en 1989 studiehuis voor de Congregatie 

geopend. De stichter van de weesinrichting, evangelist Johannes van 
‘t Lindenhout, werd geboren te Herveld op 4 september 1836 en stierf 
te Nijmegen op 22 Januari 1918. (zie Van Schevichaven, p. 190) aldus 
Teunissen 1933. Het complex groeide uiteindelijk uit tot een heel dorp 
– wezendorp Neerbosch – waar aan het einde van de 19e eeuw ruim 
1100 kinderen woonden, naar school gingen en een ambacht leerden. 
In de 60er jaren van de 20e eeuw braken er echter andere tijden aan. 
De filosofie over de opvang van wezen en voogdijkinderen veranderde. 
De oude gebouwen moesten plaatsmaken voor moderne nieuwbouw. 
Weesinrichting Neerbosch kreeg de kindvriendelijke naam Kinderdorp 
Neerbosch. Het werd een eigentijdser jeugdzorgterrein. De fraaie, in 1881 
gebouwde Beth-el kerk en een rijtje witte huizen bleven behouden. Het 
Van ’t Lindenhoutmuseum is gevestigd in de kerk en geeft een indruk 
van bijna 150 jaar jeugdzorggeschiedenis. Zie http://www.kinderdorp-
neerbosch.nl/ e.a. sites voor ervaringen van bewoners en de site van het  
 Lindenhoutmuseum (http://www.lindenhout.nl/lindenhout/historie/ van_t_
lindenhoutmuseum/) voor de geschiedenis.
■ Van Welderen’s goed: door Van Schevichaven (p. 33) genoemd als 
oudste buiten (1556) van de adellijke familie Van Welderen, vermoede-
lijk aan de Dennenstraat (zie kaart van Pontanus uit 1649: aan weg van 
Hees naar Bijsterveld waar die wetering snijdt) wellicht ter plaatse van het 
latere >Leeuwenstein.
■ Villa Welgelegen: medio 19e eeuw gebouwd door familie De Villeneuve 
op de hoek van Schependomlaan en Voorstadslaan (Polee, 115). Werd 
daarna bewoond door de familie Royaards en vervolgens tot 1901 door 
de gepensioneerde kolonel Roloff. Werd tussen 1901 en 1911 bewoond 
door circusdirecteur Oscar Carré en zijn derde echtgenote Elisa Maud 
Adams en na de dood van Oscar in 1911 nog tot 1919 door zijn weduwe 
en zijn dochter Wilhelmina en werd in die periode Villa Carré genoemd. 
Begin 1930 grondig verbouwd tot tehuis voor gepensioneerde Indische 
militairen en heette sindsdien Insulinde, zoals in het hekwerk nu nog te 
zien is. Rond 1970 werd het gebouw gesloopt en vervangen door appar-
tementencomplex met de naam Insulinde. Zie ook >Carréstallen. 

▲  Weesinrichting Neerbosch, de muziektent op het middenplein met de 
 Wezenkapel (Beth-el kerk) op de  achtergrond

▲  Verzoek van de Heese timmerman P. Lantermans uit 1903
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aan de Bredestraat, die op 18 december 1841 te huur stond in de Pro-
vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, maar constateert dat een 
buiten van die naam in 1912 niet meer bestaat.
■ Huize Zorgvliet: Kerkpad 71, naast de >Brasilhoeve. Gebouwd door 
aannemer Pitje Tax (1856-1934) in 1907. Bronnen: DSB, juni 2006, 7 en 
artikel van Jan Brauer over de aannemersfamilie Tax in DSB, maart 2010, 
12-14.
■ Herberg De Zwaan: volgens Van Schevichaven (p. 42) de voorganger 
van een van de in 1912 bestaande hotel-pensions, dus > Buitenlust of 
>Heeslust.

van de broeders van de Heilige Aloysius van Gonzaga (Nicolaisen, 203). 
Daarna bewoond door diverse ondernemingen en organisaties. De bij-
behorende, in beton gebouwde voormalige tuinmanswoning dateert van 
1917 of 1921 en is een zeldzaam voorbeeld van vroege functionalistische 
architectuur met kenmerken van het Nieuwe Bouwen.

Z ■ Zonnehoek: >Het Fortuin.
■ Zomerlust: Van Schevichaven (p. 38) noemt de buitenplaats Zomerlust 
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Verantwoording - p. 7
1 J.A.H.G.M. Bots (ed.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van 
Nederland, 3 delen, Wormer 2005. Zie ook: H. Termeer, ‘Op zoek naar Hees in 
de nieuwe Nijmeegse stadsgeschiedenis’, De Stenen Bank. Kwartaalblad van 
de Vereniging Dorpsbelang Hees), maart 2007, 8-9
2 Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld: geschiedkundige en 
hedendaagsche beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert (Vereeniging 
Dorpsbelang 1912; heruitgegeven Gemeentearchief 1986)
3 Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twin-
tigste eeuw (Amsterdam 1996)

Hoofdstuk 1 - Hees door de eeuwen heen - p. 8 - 21
1 De vierdelige stadsgeschiedenis van Nijmegen (J.A.H.G.M. Bots (ed.), 
Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 3 delen, Wormer 
2005) bevat helaas geen deelgeschiedenissen van de in de gemeente Nijme-
gen opgenomen dorpen en nederzettingen. Zie: H. Termeer, ‘Op zoek naar 
Hees in de nieuwe Nijmeegse stadsgeschiedenis’, De Stenen Bank, maart 
2007, 8-9
2 H.J.H. van Buchem, ‘Ulpia Noviomagus’, Numaga 2(1955), 9-40, m.n. 32-33
3 F. Gorissen, Stede-atlas van Nijmegen (Arnhem 1956), 42 en Billy Gunter-
man, Historische atlas van Nijmegen. 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling in 
kaart gebracht (Nijmegen 2003), 11
4 Van Buchem, ‘Ulpia Noviomagus’, 26
5 Paul M.M. Klep, Tweeduizend jaar Nijmegen. Een stadshistorische beschou-
wing over religie en economie. Rede ter gelegenheid van de 82e dies natalis 
van de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen 2005), 31
6 G. Th. Lemmens, ‘Geschiedenis van de Commanderie’, Numaga 21(1974), 
131. Henk Termeer, ‘Homines de Heese, de oudste tekst over Hees?’, De 
Stenen Bank, september 2006, 6-7
7 Gorissen, Stede-atlas, 43-44
8 H. Hezemans, ‘Het woord Hees’, Brabants Heem, 22(1970) 68-70; 
www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/a/H108.htm#HESE: Deutsches 
Rechtswörterbuch. J. Raeven, Geschiedenis van het Schependom van Nijme-
gen, inzonderheid: Hees, Neerbosch, Hatert (1987), 13-14 spreekt voor het 
 Schependom van "waldcijns". 
9 Ook van Schevichaven noemt in 1912 een schepenprotocol van 1462 waarin 
sprake is van een stuk land "het Heilig Bosch" bij Hees, aldus Het Schepen-
dom van Nijmegen in woord en beeld, 23.
10 Bert Thissen, ‘Een zevenhonderdjarige ‘cope’ op koningsgoed: de ontgin-
ning van Lindenholt-Neerbosch’, Jaarboek Numaga 47( 2000),73, die, verwij-
zend naar een tekst uit 1294-1295, de verkooprechten vermeldt van eikels uit 
een bos bij "Hese".
11 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 13-14 noemt dit in navolging 
van Gorissen de Salisch-Staufische bosontginning en geeft hiervan een kaart. 
12 Prof.dr. G. van de Ven bevestigt dat alle dorpen op de wat zandige oever-
wallen van de Waal ten westen van Nijmegen deze padenstructuur hadden 
(bijv. Weurt, Beuningen en Ewijk; voor Neerbosch gold dat niet; dat was een 
wegdorp, een wat later ontstaan ontginningsdorp in het laaggelegen broek; 
e-mail aan auteur d.d. 7 juni 2009).
13 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 47
14 Vgl. Jan Brauer, ‘Oudste plek in Hees?’, De Stenen Bank, maart 2007, 5
15 Thissen, ‘Een zevenhonderdjarige ‘cope’’, 43-87
16 Met veel dank aan Jan Kuijs voor de vertaling en de kanttekeningen daarbij.
17 Dat het om de pastoor van Nijmegen gaat, blijkt uit de voorgaande alinea.
18 De zin ontspoort. Men verwacht: "… dat voornoemde mensen van Hese ..., 
en omgekeerd dat dezelfde mensen ... de tienden van die gronden volgens 
de gewoonte afdragen aan onze voornoemde heren van Sankt Aposteln". Het 
onderwerp van de zin wordt van ‘mensen van Hese’ tot ‘de tienden’. Echt mid-
deleeuwse zinsbouw!
19 Een slordige omschrijving: stukken land die tienden betalen. Bedoeld zijn 
uiteraard de bewoners/bebouwers van die stukken land.
20 Vgl. Thissen, ‘Een zevenhonderdjarige ‘cope’’
21 Vergelijk Kaart 15: Schependom en omliggende gebieden, midden 18e 

eeuw in: Gorissen, Stede-atlas, 46.
22 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 47 vermeldt drie schenkingen 
in 1423 en 1424 ten bate van de kapel in Hees. Blijkens een stuk uit 1484 tra-
den daarbij Martinus de Lienen en Henricus Ywansz op als "magistri fabricae 
capellae beati Ewoldi in Heze" d.w.z als bouwmeesters van de kapel van de 
heilige Ewold in Heze. 
23 Raeven, idem, 47
24 Oosten, G.E., De boer is troef? Het verdwijnen van boeren en tuinders uit 
Hees (1912-1970) (Nijmegen 2000), 11 en 14
25 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 23
26 P.M.M. Klep en B. Thissen, ‘De economische en sociale ontwikkeling in de 
Middeleeuwen’, in Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Neder-
land, deel 2 (Wormer 2005), 74
27 Gorissen, Stede-atlas, 43
28 Gorissen, Stede-atlas, 37, M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre: de 
stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 (Nij-
megen 2005), 72-77 en J. Kuys, ‘Politiek en bestuur’, in Nijmegen. Geschiede-
nis van de oudste stad van Nederland, deel II (2005), 246-252. Hees lag in het 
tiendperceel Gemalen van die parochie, zie Thissen, ‘Een zevenhonderdjarige 
‘cope’’, 50, 86. 
29 Thissen, ‘Een zevenhonderdjarige ‘cope’’, 80-81. De naam ‘Gemalen’ wijst 
vermoedelijk op lage ligging Hees; dat woongebied moest bemalen worden.
30 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 12 en 45 wijst erop dat de 
woorden Hees en haas in het plaatselijke dialect hetzelfde worden uitgespro-
ken, namelijk als hâes. 
31 Zie kaart in Gorissen, Stede-atlas, 153-155 en Raeven, Geschiedenis van 
het Schependom, 34.
32 Rob Essers verwijst hiervoor op www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/S.
html#Schalunenburgstraat naar G.-J. Hendriks, Nijmeegse straten en hun 
oorsprong (Nijmegen 1987).
33 R. Abma e.a. (ed.), Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne 
stad (Nijmegen 1984), 36
34 S. van der Hoek, Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaat-
sen (Utrecht 1994), 98
35 P. Ekkers, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen: middeleeuwen (800-
1500), in Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2 
(2005), 25
36 ‘De korte golf’, Nijmeegs Katern 15(2001), februari, 14
37 In 1424 vermeld als "Hezescheberch", aldus 
http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/H.html onder Hessenberg. Auteur 
Rob Essers verwerpt de vernoeming van Hees naar de pre-Romeinse god 
Hesius door J.J. de Blécourt in Het Schependom van Nijmegen in woord en 
beeld, 134-136. Die baseerde zich daarbij op: Arend van Slichtenhorst, XIV 
Boeken van Geldersse geschiedenissen (1654). 
38 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 35-36
39 J. Smetius, Chronijk van Nijmegen, jaar 1494,
 www.noviomagus.nl/Kroniek/Kroniek/KroniekSmetiusTyp6.htm
40 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 15-18
41 Th. Engelen, ‘Leven en dood in een benauwde veste? De bevolking van 
Nijmegen van de zestiende tot de negentiende eeuw’, in: Nijmegen. Geschie-
denis van de oudste stad van Nederland, deel 2 (2005), 304
42 Afgeleid van het totaal voor het hele Schependom in 1795: 1393 personen; 
zie Gorissen, Stede-atlas, 11.
43 A.J. Borst, Sint Jozefklooster Nijmegen 75 jaar; 20-8-1930 - 20-8-2005; van 
studiehuis naar kloosterverzorgingshuis, 6, beschikbaar op: 
www.ned-prov-scj.nl/pdfbestanden/studiehuis.pdf 
Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, 27.
44 Jan Brauer, Loek Janssen e.a. (red.) Een kerk in Hees. 400 jaar protestant-
se gemeenschap in het Nijmeegse Schependom (Nijmegen 2007), 18
45 Anton van de Sande, ‘Met verjongden luister’, in: Nijmegen. Geschiedenis 
van de oudste stad van Nederland, deel 3 (Wormer 2005), 144
46 W.A. Poort, ‘Dominee’s hoogtij en andere herinneringen aan Ds. Weyland’s 
predikantschap in Neerbosch en Hees’, Numaga 4(1957), nr. 4, 89-102
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47 Hageman, Kwade exempel, 214-215, 233
48 J.H.J. Geurts, ‘Tussen afhankelijkheid en zelfbestuur. Nijmegen gedurende de 
jaren 1591-1795’, in: Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, 
deel 2 (Wormer 2005), 582
49 P. Klep, ‘De economische en sociale ontwikkeling in de Nieuwe Tijd’, Nijmegen. 
Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2 (Wormer 2005), 356
50 Henk Termeer, ‘Hees, zijn bewoners, hun grond en hun huizen sinds 1832’, De 
Stenen Bank, maart 2008, 1-2
51 Pieke Hooghoff, Bandung aan de Waal. Indische Nijmegenaren in het begin van 
de twintigste eeuw (Nijmegen 2000), 57-60.
52 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Verblijf voor den Oud-Indischen 
Militair (Huize Insulinde) Nijmegen, 1924–1967, Regionaal Archief Nijmegen en 
omgeving (hierna afgekort als RAN). 
53 Raeven, Geschiedenis van het Schependom, 50. Zie ook de beschrijvingen per 
huis in: Het schependom van Nijmegen in woord en beeld en het kaartje met Heese 
villa’s van Giesbertz op www.noviomagus.nl/Gastredactie/Fransen/Fransen2.htm.
54 Oosten, De boer is troef?, 14
55 Tot de aanleg van het Maas-Waalkanaal maakte Hees feitelijk deel uit van het 
Land van Maas en Waal.
56 Borst, A.J., Sint Jozefklooster Nijmegen, 6 
57 Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, XVIII-XIX
58 Henk Termeer, ‘Waterscheiding. De grote gevolgen van de aanleg van het Maas-
Waalkanaal voor Hees en zijn bewoners’, De Stenen Bank september 2004, 8-10 
59 Vgl. Oosten, De boer is troef?, 22 en Maarten-Jan Dongelmans, Stadsplatteland 
op de schop. Verstedelijking van Lent en Hees (Nijmegen 2003), 18
60 Oosten, De boer is troef?, 21
61 Sint Antonius-Abt Neerbosch. 1972: 300 jaar parochie. 1980: 100 jaar kerk (uit-
gave 1980 parochie H. Antonius Abt Nijmegen)
62 Paul Eijkhout, Bommen op Hees. 22 juli 1942 (uitgegeven in eigen beheer 
Nijmegen 1989) en Paul Eijkhout, ‘Bommen op Hees’, Nijmeegs Katern 2(1988), 
december, 6; Sjef van der Horst, Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in 
Nijmegen 1931-2006 (Nijmegen 2006), 34.
63 A.W. Kuiken,’De Lancaster W5001 vliegtuigcrash boven Neerbosch in 1943’, De 
Stenen Bank, december 2004, 9-10; ook gepubliceerd op: 
www.noviomagus.nl/Gastredactie/Kuiken/Kuiken.htm
64 www.noviomagus.nl/Gastredactie/Kuiken/Kuiken.htm
65 Zie www.oorlogsdodennijmegen.nl voor een opgave van slachtoffers per straat 
(zie bijv. Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Voorstadslaan, Kerkstraat, Dorps-
straat, Dennenstraat). Zie ook H. Termeer, ‘Oorlogsdoden in Nijmegen-West’, De 
Stenen Bank, september (deel 1) en december 2009 (deel 2), tevens op: http://www.
scribd.com/doc/25909806/Henk-Termeer-Oorlogsdoden-in-Nijmegen-West-deel-2.
66 Oosten, De boer is troef?, 49-55. De ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de 
gemeente Nijmegen, samengesteld door het Economisch Technologisch Instituut 
voor Gelderland (z.p. 1951).
67 In tegenstelling tot de oude vestingstad Nijmegen; vgl. Johan de Vries, Nieuw 
Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen. 
Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel 15 (Tilburg 1969)

Hoofdstuk	2	-	Watersnood	in	en	om	Nijmegen	-	p.22	-	31
1 Dit hoofdstuk is o.m. gebaseerd op: A.M.A.J. Driessen, Watersnood tussen Maas 
en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1811 (Zutphen 
1994). Enkele contemporaine journalistieke verslagen rond 1799 in: E.J.B. Schonck, 
Dichterlijk tafereel van den tegenwoordigen watersnood en deszelfs treurige ge-
volgen (Nijmegen 1799) en C. Zillisen, Beschrijving van den watersnood van ‘t jaar 
1799 in verschillende gedeelten van ons vaderland door ijsverstoppingen veroor-
zaakt (Amsterdam 1800). 
2 Een voet is ca. 30 cm.
3 Doopboek Neerbosch 1792-1811, RAN, RBS 1274; vertaling Latijn Paul Eijkhout.
4 Kronijk van het klooster der E.E.Z.Z. Dominicanessen te Neerbosch
5 Meer hierover in: A.M.A.J. Driessen, ‘De hulpverlening door en vanuit Nijmegen na 
de watersnood van 1861’, Numaga 18(1996), 77-98.
6 RAN, Brochure 2260
7 Brief B&W 1862, RAN, collectie OSAN inv. nr. 1860-1870/20

Hoofdstuk	3	-	Wonen	en	werken	-	p.	32	-	49
1 Voor de Nijmeegse economie zie: P.M.M. Klep, ‘De economische en sociale 
geschiedenis van de negentiende eeuw’, in: Nijmegen Geschiedenis van de oudste 
stad van Nederland, deel 3: 19e en 20e eeuw (Wormer 2005), 133. De bedrijfspor-
tretten zijn eerder door de auteur beschreven in De Stenen Bank.
2 De oude weg naar Hees werd ook wel genoemd Nijmeegsche Laan of Heesche-
laan; vanaf 1924 gold de aanduiding Oude Heesche Laan en na 1966 Eerste en 
Tweede Oude Heselaan. Zie: www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/index.htm
3 De Stenen Bank, december 2010
4 Het Oosten, 5 januari 1887
5 Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, 152
6 Holland Express, 25 augustus 1924
7 De Stenen Bank, december 2006
8 Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, 36,37 en 164,165. Van 
Schevichaven koppelt de naam Kostverloren overigens aan de mislukking van de 
Nijmeegse aspergecultuur in de 18e eeuw.
9 De Stenen Bank, maart 2010

Hoofdstuk	4 -	Kerkelijk	leven,	scholen	en	jeugdzorg	-	p.	50	-	61
1 Zie voor meer informatie over deze kerken o.m: S.G. Wolfs o.p., Sint Antonius-Abt-
Neerbosch. 1972: 300 jaar parochie 1980:100 jaar kerk (Neerbosch 1980), E. Kolfin, 
Het werk der geheele gemeente. De St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van 
Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996 (Nijmegen 1996); 
J. Brauer, L. Janssen (e.a.), Een kerk in Hees.
2 De organisatie Rosascholen is inmiddels opgegaan in Conexus. Die beheert in de 
regio Nijmegen 29 scholen voor basis- en speciaal onderwijs; ruim 900 medewer-
kers en 9000 kinderen (cijfers eind 2010). Op de oude Rosa-locatie is naast het 
oorspronkelijk moederhuis uit 1850 nog Huize Rosa gevestigd, een verzorgingshuis 
voor religieuzen en een complex voor zorgappartementen, de Catharinahof. 
3 RAN, archief OSAN, inv.nr 19-9956.
4 De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is de Duitse reformpedagoog Peter 
Petersen (1884-1952). Deze stichtte een nieuwe-schoolbeweging rond 1920 uit on-
vrede met het 19e-eeuwse schoolsysteem dat werd gekenmerkt door inperking van 
individuele vrijheid en door strakke discipline en regels. In 1973 liet De Lanteerne 
aula en meubilair ontwerpen door de architecten P. Hoeke en R. Roukema. 
5 Gegevens o.m. uit RAN, OSAN, Personeelsdossier A. van Loon en W. van de Pol; 
P. Eijkhout, Bommen op Hees, 22 juli 1942 (Nijmegen 1989). ‘Een lief – vergeten? - 
plekje’, Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 11 mei 1911.
6 Zie voor de historie van de jeugdzorg o.m.: C.P.G. Tilanus, Jeugdzorg: historie en 
wetgeving (Utrecht 1998).
7 Verslag 1954-1979. Huize: 'De Beuken'
8 A.J. Borst s.c.j., Sint Jozefklooster Nijmegen 75 jaar 20-8-1930 - 20-8-2005. Van 
studiehuis naar kloosterverzorgingshuis (z.p., z.j.). 

Hoofdstuk	5	-	De	Tweede	Wereldoorlog	-	p.	62	-	73
1 De Gelderlander 17 februari 1941
2 Zie voor de gegevens over Nijmeegse oorlogsdoden www.oorlogsdodennijmegen.
nl en Henk Termeer, ‘Oorlogsdoden in Nijmegen-West, mei 1940 – augustus 1944’, 
in: De Stenen Bank, september 2009, 10-13; idem, ‘Oorlogsdoden in Nijmegen-
West, september 1944 – mei 1945’, in: De Stenen Bank, december 2009, 10-12.
3 De volgende alinea is gebaseerd op Paul Eijkhout, ‘Bommen op Hees, 22 juli 
1942’, Nijmeegs Katern 2(1988) nr. 6, 6-10.
4 Aantekeningen C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem, met dank aan mevr. Ornstein-
Lambrechtsen voor het beschikbaarstellen.
5 P. Eijkhout, Bommen op Hees 22 juli 1942 (1990), 10
6 Aantekeningen Lambrechtsen-Van Ritthem, "Toevallig waren vader en moeder met 
de jongste twee kinderen thuis en hadden we een familie in huis, die erop paste, 
in totaal met zijn tienen, waarvan 6 kinderen. Hoewel 4 plafonds naar beneden 
kwamen, achter en opzij praktisch alle ruiten weg waren, alle pannen verschoven 
en een binnenmuur zoo gescheurd, dat hij opnieuwd is opgemetseld, liep niemand 
verwondingen op (…)".
7 Henk Termeer, ‘Oorlogsdoden in Nijmegen-West’, De Stenen Bank, dec. 2009, 10
8 Tot de Heese slachtoffers van het bombardement zijn te rekenen: Corry van 
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Haeren, Aggie Peters, Dirk Rutten en Wim J.H. Horstink. Termeer, ‘Oorlogsdoden 
in Nijmegen-West’, De Stenen Bank, september 2009, 12-13 (n.b. Coosje Karthaus 
woonde aan de Dorpsstraat van Neerbosch).
9 Joost Rosendaal, Nijmegen ’44 Verwoesting, verdriet en verwerking (Nijmegen 
2009), 28
10 Bart Janssen, De pijn die blijft, 248-249, 450-452
11  Aantekeningen Lambrechtsen-Van Ritthem, 

http://www.noviomagus.nl/Herinnering/Bombardement/09-03-26-2.htm
12 Interview met Tonny Peters (augustus 2010)
13 Uiteindelijk werd Parselle in Parijs door verraad opgepakt in overleefde hij de oor-
log in krijgsgevangenschap. www.noviomagus.nl/Gastredactie/Kuiken/Kuiken.htm
(laatst geraadpleegd 25-04-2011).
14 B. en P. Will, Peter Will 21-8-1896 - ??-4-1945. Een levensverhaal (Nijmegen-
Veenendaal 2008, + cd met beeldmateriaal en videofragment)
15 Tot de radiogroep behoorde zeer waarschijnlijk ook de heer Van Gent uit de Bre-
destraat 35, voor de oorlog een fervent radiozendamateur. Will, Peter Will, 18.
16 Rosendaal, Nijmegen ’44, 110-132 ; Uijen, Verslag van de bevrijding van Hees, 
RAN, Archief van de oorlogsdocumentatie-commissie, inv. nr. 202. 
17 De Duitsers hadden het grote studiehuis aan de Kerkstraat in juli 1942 gevor-
derd. Hans Orlemans, ‘Inbeslagname Studiehuis St. Jozef’, in: Loopmare nr. 141 
(december 2007), 28-32; Rapport D.H. Pfann over activiteiten brandweerpost Hees 
18 sept. 1944 tot 12 mei 1945, in: RAN, Archief oorlogsdocumentatiecommissie, 
inv. nr. 273.
18 Uijen, Verslag van de bevrijding van Hees
19 Rapport luchtbeschermingsdienst 26 september 1944, in: RAN, Archief Luchtbe-
schermingsdienst, inv. nr. 76, Zie ook www.oorlogsdodennijmegen.nl; op 
http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Kuiken/Kuiken.htm is aan deze gebeurtenis 
een verkeerde datum en een verkeerd vliegtuig gekoppeld. Zie ook Henny Fransen, 
‘Door oorlogsgeweld om het leven gekomen’, in: Kwartier van Nijmegen NGV Afde-
lingsblad, 19(2010), nr. 4 (december) 117-120.
20 Interview met Toos en Theo Nieuwenhuis (mei 2010)
21 Interviews met Tonny en Ria Peters (augustus 2010)
22 Zie hierover F. Govers, Stemmen uit Dachau: ‘ter ere van de doden en ter waar-
schuwing van de levenden’ (Hapert 1990).

Hoofdstuk	6	-	Groen	Hees	-	p.	74	-	85	
1 Overzicht over de landbouw: G.E. Oosten, De boer is troef? Het verdwijnen van 
boeren en tuinders uit Hees (1912-1970) (Nijmegen 2000). Voor landgoederen en 
villa’s: Yop Segers, Ring van Arcadië. Landgoederen in Nijmegen  (Nijmegen 1999).
2 Groenblijvende kamerplant met stervormige wasbloemen.
3 De Stenen Bank, juni 2003 en maart 2010, interviews D. Pol en G. van der Lugt.
4 Zie o.a. Rijks Middelbare Tuinbouwschool Nijmegen 1919-1969 (brochure 1969) 
en Helicon Jaarverslag 2009. Met 800 medewerkers verzorgt Helicon opleidingen 
en cursussen aan 10.000 leerlingen.
5 De Gelderlander, 24 november 1901 en 9 maart 1902, rubriek ‘Brieven uit het 
Schependom over alles en nog wat’.
6 De Stenen Bank, maart 2006
7 Rapport De ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de Gemeente Nijmegen, 
Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland (z.p. 1951) en G.E. Oosten, 
De boer is troef?
8 Informatie familie Clifford, per e-mail van M. Bouvy, d.d. 30 december 2010.
9 Jan Brauer, ‘Circus Carré: Europa, Amsterdam en …Hees’, Nijmeegs Katern 
18(2004), februari, 2-6 
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20(2006), december, 82-91 
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4 Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC), 5 april 1919.
5 Brief Dorpsbelang aan Gemeenteraad, 3 april 1920, RAN, OSAN, nr 19-7623.
6 Raadsverslag, 14 april 1920.
7 Zie: Blauw-Wit 1914-1964; websites: www.svblauwwit.nl en www.scoutingalbertus.nl
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Nijmegen in woord en beeld, XVII
2 PGNC, 2 augustus 1911
3 Koninklijk Besluit, 4 november 1911 (nr 38)
4 De Gelderlander, 13 augustus 1911
5 PGNC, 20 augustus 1911
6 Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld
7 De Gelderlander, 8 mei 1928
8 De Gelderlander, 9 augustus 1937
9 De Gelderlander, 24 januari 1941
10 Biografische gegevens zie o.m. P. Eijkhout, De Blécourt in Nijmegen (Kwartier van 
Nijmegen, Nijmegen 2000) en Interview met dochter Paula de Blécourt, in: geluids-
archief RAN. Zie ook: J. Brauer, ‘Sociëteit de Heesche Club, 1890-1925’, Nijmeegs 
Katern 20(2006), december, 82-91
11 Voor de vijfling:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jrg. 1903, 1058 en 1305.
12 Personeelsdossier J.J. de Blecourt, RAN, OSAN.
13 PGNC, 23 maart 1925
14.Zie voor de activiteiten: De Stenen Bank, kwartaalblad van de vereniging, het 
 eerste nummer verschijnt april 1991.
15 Statuten Vereniging Dorpsbelang Hees, d.d. 17 september 1990, verleden bij 
notaris J. Woolthuis; de formele oprichters waren Bea van Zijll de Jong-Lodenstein 
en Jeroen van Dijk.
16 De Gelderlander, 16 januari 1991
17 Bestemmingsplan Hees/Heseveld, Raadsbesluit nr. 19/2000, 2 februari 2000.
18 Open brief aan de Heeren Burgemeester en Wethouders en den Raad der 
 Gemeente Nijmegen betreffende Tramaanleg Nijmegen-Hees-Neerbosch, 9 decem-
ber 1920, RAN.
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1 De informatie in dit hoofdstuk is ontleend aan: J.A.B.M. de Jong, Hendrik Hoogers, 
patriot en kunstenaar, 1747-1814 (Nijmegen/Zaltbommel 1969), G. Lemmens, M. 
Schrover, Christiaan Hendrik Hammes (1872-1965), Charles Pieter Hammes (1915-
1991), twee Nijmeegse kunstenaars (Nijmegen 1992) en W.J. Pantus, ‘Jan van Vucht 
Tijssen. (Nijmegen 5 september 1884–Nijmegen 20 november 1970), kunstschilder 
en graficus’, Numaga jaarboek 53(2006), 135-136.
2 Catalogus: Vincent van Gogh, Verloren Vondsten. Het mysterie van de Bredase 
kisten, Breda 2003
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Leezeman-Cornelissen, wed. 158

Leijden, P. van 15, 74, 88

Lelieveld, J. 49

Lemeer, pater 93

Lienden, A. van der 63

Lienen, M. de 164

Lindenhout, J. van ‘t 16, 38, 150, 162

Lodder 15

Loon, A. van 56, 65, 88, 89

Loon, P. van 7, 102, 105, 153

Loon-Meinesz, S. 153

Lucas, P.  85

Lugt, fam. van der 76, 77, 156

Maanen, fam. van 67

MacLaine-Meynet, wed. 150

MacLeod, E. 41

MacLeod-Zelle, 41

MacMillan, G.H. 70

Mahler, G. 96

Mahler, L. 7, 111

Mak, G. 7

Makaay, R. 96

Man, E. de 46, 157

Marcus, F. 41, 42

Maris, J. 67

Maurits, prins 12-13, 52

Maximiliaan, keizer 14, 123

Mee, J. van der 106, 107

Meijer, M. 151

Melssen 28

Middeldorff, P. 161

Mijlink, W.M. 116

Moccand-Wagner, fam. 157

Montgomery, B. 70, 71

Moons, A. 42, 71, 73

Moons, L. 71, 73

Morbotter, C. 81, 157, 161

More, H. 71

Morees, dr. 157

Mulder 158

Müller 151

Müller, P. 71

Munster, J. van 95

Nabben, A. 78

Napoleon, keizer 14

Nas, J. 96

Nederburgh, H. 88

Neufeld 166

Niele, P. 98, 151, 166

Nieuwenhuis 98

Nieuwenhuis, A.G. 36, 49, 65, 70, 71, 167

Nieuwenhuis, J. 94, 163

Nieuwenhuis-Sormani, wed. 157

Nieversheim, mw. van 151

Noé-Fikkert, C.H. 150

Noor, fam. 80

Noort, mw. van 151

Noy, fam. 46, 157

Obenhuizen, D. 150

Oetgens Van Waveren Pancras Clifford, H.J. 81, 88, 157, 160

Olden, G. van 156, 158

Oldenhof-Van Haeren, M. 65

Ommen, P.J. van 88, 100, 134, 161

Oosten, G. 16

Otten, G.  106

Paecman, G. 11
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Parma, landvoogd 52

Parselle 67, 166

Pascal, A.J.J. 102, 159

Paulus VI, paus 95

Peters, A. 67

Peters, D. 135

Peters, fam. 41, 71, 155, 167

Peters, gebr. 157

Peters, H. 67

Peters, H.L. 34

Peters, M. 98

Peters, mw. 156

Peters, T. 65, 67, 71, 94

Peters, W. 153

Petersen, P. 165

Pforzen, A.W. von der 46, 157

Pol, G. van de 38-39, 56, 109, 150

Polee, J. 160

Pol-Muller, van de 39

Poort, ds. W.A. 156

Poort, mw. 153

Pringle, M.L. 160

Pronk, C. 13, 123

Quack, A.B.A. 155

Quack, fam. 102, 157

Quack, H.P.G. 154

Raay, C. van 94

Raay, fam. van 78

Rappard 157

Reerink, B. 61

Rennooij 123

Rens 77

Rijckevorsel, fam. Van 149, 154

Rijckevorsel, J. van 114, 151

Rijckevorsel, jhr.  J.L.A.A.M. van 158

Rijckevorsel-Van Kessel, fam. 155, 159, 160

Rijckevorsel-Van Kessel, V.M. van 102, 109

Robinson 73

Roer, G. van 157

Roerdink, R. 110, 132

Roloff, W. 83, 88, 162

Rommens, B. 59

Rosmalen, J. van 98

Rossum, P. van 15, 152

Roukema, R. 165

Roy, B.J. de 154

Royaards, fam. 162

Royenstein, I. van 154

Rutten, D. 166

Ryperda-Wierdsma 79

Salonthay van Salontha, A. 154

Santy, fam. de 85

Satink, M. 70

Schaeck Mathon, F.M.A. van 91

Schaijk, W. van 61

Schamp, H. 94

Scheers, fam. 101, 159

Scheers, J.H.A. 149

Scheers, P.R. 149, 156

Schellekens, kapelaan 73

Schellings, fam. 158, 161

Schevichaven, H.D.J. van 7, 80, 102, 123

Schevichaven, mw. van 151

Schmidt-Feith, mw. 155

Schonck, E.J.B. 29

Schoncken, wed. 161

Schopmans, P. 151, 153

Schreuder 46

Schreuël 154

Schuringa, R. 88

Seiffert, fam. 160, 161, 162

Selbach, J. 123

Sellar, Reyner van 52

Seters, T. van 5, 106, 107

Siebers, A. 17, 127, 129

Singendonck, C.D.N. 160

Sipkes, G.J. 65

Smak, A.M. 119

Smeets 99

Smits-Engelberts, J.P. 159, 161

Sneep, J. 58, 61, 158, 160

Soeters, P. 81

Son, P.H. van 34

Sonnaville, P.J. de 160

Spanbroek 94

Spanjaard, fam. 88

Steinweg, J.A.H. 103

Stiemens, A. 88, 155

Straatman, J. 151

Straten, fam. van 162

Strik, B. 151

Struik-Dalm, J.L. 109

Suchtelen, F. van 154

Suringar, mw. 150

Sweerts de Landas, J. 158

Swelm, mw. van 41, 152

Tax, fam. 49, 142, 153, 163

Teeseling, E. van 113

Termeer, H. 7, 9, 149

Termijtelen, J.C. 157

Terwindt, G.J. 158
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Terwindt, mw. 150

Theunissen 98, 99

Theunissen, J. 29, 78

Theunissen, J.W. 78

Thissen 99

Thissen, B. 11

Thoonen, M. 37

Thoonen, mej. 154

Thoonen, R. 37

Thoonen, Th.  37

Thoonen, W.A. 34, 36

Thünen, J. von 123

Thurkow, Ch. 81

Tienen-Jansse-Oosterwijk, mw. van 151

Toonen, F. 124

Trajanus, keizer 9

Triebels, gbr. 158

Troelstra, P. 79

Tromp, A.J. 102

Tuuk, fam. van der 65, 151

Uijen, A. 69

Uijen, A.J. 102

Vaart-Hoefnagels, fam. van der 156

Valeton 77, zie ook Gerretsen

Veldhoven, B. 61

Veltman, H. 158

Ven, G. van de 164

Verbeek, H. 41, 154

Verdonck 88, 125

Verdonck, M.G.F. 157

Verhees, E. 7, 63, 87

Verheijen, mr.  158

Verhoeff, J,R. 40, 154

Verhoeven 39

Vermeer, J. 155, 166

Vermeulen, F.J. 153

Verschoor, S. 127, 157

Versteeg 44, 45

Verwoert, J. 161

Vierboom, W.B. 157

Villeneuve, C.H. de 160

Villeneuve, fam. de 159, 160, 162

Vincent, M. 119

Vincent, W. 111, 119, 149

Vingerhoets, J. 48

Vink, H. 150, 162

Visscher 88

Voorst tot Voorst-Van Lamsweerde, wed. van 162

Vorst, R. van der 162

Vries, de 153

Vucht Tijssen, J. van 16, 48, 104, 109, 111, 114, 116, 117, 161

Waarden, van den 28

Waarsenburg, L. van den 96

Wagner, Ch. 157

Wagner, R. 88, 112

Wagner-De Bruijn, wed. 159

Wagt, W. van de 127

Water, H. van de 34

Wedden, H. van der 88

Wegerif, G. 102

Welderen, fam. van 162

Welschen, M. 107

Welter, ds. 156

Werdmuller, O.H. 157

Wesseldijk, ds. 143, 158

Wesseling 50

Wesseling, Th. 39

Weusten, fam. 58, 159

Weve, J.J. 55

Weyer Vermehr, C. 156

Weyer Vermehr, I. 156, 157

Wiardi-Beckman, fam. 79, 150, 154

Wieseman, L. 80, 153

Wijers, H.J. 149

Will, fam. 6, 69

Willem II, graaf van Holland 12

Willemsen, J. 153

Willibrord, h. 10, 158

Wit, pater de 93

Woolthuis 166

IJzendoorn 38

Ywansz, H. 164

Zeeland, D. van 54

Zegers, J, 94

Zegers, pastoor 92

Zijll-De Jong-Lodenstein, B. 106, 107, 166

Zijp, J.A. van 88, 151

Zon, J. van 98

Zwitserlood, H. 34
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