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Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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www.allio.nl

Allio KDV Amsterdamseweg in Arnhem, T (026) 3515848
Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies 
Drenthe, Gelderland en Overijssel. 
Bezoek onze website of bel 038-4222766 voor plaatsingsinformatie

Wat aandacht krijgt groeit

Dagopvang
Wij nodigen u uit 

voor een rondleiding

Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl

EEn GubbEls in dE wijk?
In heel wat steden staan beelden van Klaas Gubbels.
Klaas werd onlangs 80 en woont al meer dan 50 jaar in onze 
wijk. Ten behoeve van onze activiteiten zette hij zich meer-
dere malen belangeloos in. Wij zijn van mening dat in 
onze wijk een beeld van hem niet zou mogen ontbreken 
en zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden dat 
te realiseren.
Het onderzoek bevindt zich nog in een pril stadium. Ons 
streven is het beeld te bekostigen uit de verkoop van 
een multiple (in kleine oplage) van het te plaatsen beeld. 
Wijkbewoners krijgen voorrang bij de verkoop van deze 
objecten. Klaas heeft zijn medewerking (om niet) al toegezegd. 
Zodra we meer weten hoort u van ons.

De kunst- en cultuurcommissie

AGEndA
dinsdag 11 maart: ‘water: zorg voor nu en later’ door Henk 
Donkers. Aanleiding: Wereld Water Dag op 22 maart. Hoe kun-
nen we een wereldwijde watercrisis voorkomen? Themaochtend 
in De Bakermat, Van Nispenstraat 139. Van 10.15 tot 12.00 uur

Zondag 16 maart: benefietconcert van de lions Club 
Arnhem. Vanwege de grote belangstelling vorig jaar verplaatst 
van de Diaconessenkerk naar de Vredebergkerk in Oosterbeek. 
Optreden (pro deo) van de internationaal bekende pianist Martijn 
van den Hoek (winnaar van het Franz Listz Concours) en zijn 
leerling Liza Bockkareva uit Montenegro. Zij spelen werken van 
Listz, Bach, Beethoven en Tsjaikovski. Kerk is open vanaf 14.00 
uur; concert begint om 14.30 uur. De opbrengst is bestemd voor 
het Jeugdcultuurfonds dat het zal besteden aan de stimulering 
van kunstuitoefening door kinderen in achterstandsposities.

Zondag 23 maart: ‘Muzikale verhalen in Arnhem-west’, 
speciaal voor kinderen (en hun (groot)ouders). Spannende ver-
halen begeleid door slagwerkleerlingen en het fanfare-orkest van 
de West-Arnhemsche Muziekvereeniging. Om 14.00 uur in het 
ROC Rijn-IJssel, Veluwstraat 120 

Zaterdag 5 april: Open dag van Meditura 
Van 13.00-16.00 uur! Zijpendaalseweg 43. 
www.meditura.nl

dinsdag 8 april: 'de Oranjes in de Republiek: strijd om de 
macht' door Onno de Jong. Hoe konden de Oranjes tijdens de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zoveel macht krij-
gen? Themaochtend in De Bakermat, Van Nispenstraat 139. 
Van 10.15 tot 12.00 uur
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suPER sAAiE sTillEvEns 
In de koepelzaal van het museum hangen 22 schilderijen 
van Gubbels: “super saaie stillevens”, zoals hij ze zelf 
omschrijft om de critici bij voorbaat de wind uit de zeilen 
te nemen. Want je kan van alles zeggen van zijn schilde-
rijen, maar saai zijn ze nooit.
De tentoonstelling is opgebouwd als een thema met 
variaties, als een muziekstuk. En dan denk ik eerder aan 
een minimalistisch muziekstuk van de recent overleden 
componist Simeon ten Holt dan aan de jazz, waar Klaas 
zoveel van houdt.
Bij de ingang van de tentoonstelling staat een sculptuur 
van Gubbels: een houten tafel met daarop een kan, een 
omgekeerde trechter en een beker-in-een-kopje, alle drie 
van ijzer. De drie voorwerpen op de tafel vormen samen 
het thema van de tentoonstelling. Op de schilderijen 
keren ze terug: de kan, de trechter en het kopje met of 
zonder beker, soms twee van de drie, maar vaker alle drie. 
Zo laten we ons meevoeren door de variaties in maatvoe-
ring, in compositie, in kleurstelling, in verfbehandeling. 
Een groot en rood schilderij - ‘Ontploftonstaan’- springt 
eruit, evenals een okergeel, maar de meeste schilderijen 
zijn in grijstinten gehouden met een enkele gele of zwarte 
contourlijn. Een trechter zwenkt iets naar rechts, een kan 
buigt naar een trechter. De drie voorwerpen verdwijnen 
samen in het grijs. De verf druipt naar beneden en geeft 
een roze gloed aan de huiselijke voorwerpen, of is juist zo 
dun opgebracht dat je kan zien hoe de weefselstructuur 
van het doek de voorstelling letterlijk ondersteunt.
Aan de muur in mijn slaapkamer hangt een kleine hout-
druk die mij telkens als ik er naar kijk vrolijk stemt: de 
zwarte vorm met zijn ene tuit naar rechts en zijn andere 
naar links ‘bedient’ twee vrolijke rode kopjes, de rechter 
wat groter dan de linker. Een opgewekte gele baan sluit 
het stilleven aan de bovenkant als een horizon af.
De tafels, kannen en pijpen van Klaas Gubbels zijn het leven-
de bewijs van het feit dat ons humeur, onze stemming, ons 
gevoel, de wereld om ons heen kleurt. Niet voor niks schil-
derde hij over zijn monumentale rozerode kan op een witte 
muur in Nijmegen de woorden van de dichter K.Schippers: 
‘Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is’.
De schilderijen van Gubbels laten ons zijn stemmingen, 
gevoelens en ideeën meebeleven. We worden vrolijk van 
twee dansende tafels, voelen ons klein in de nabijheid van 
een machtige zwarte kan en leven mee met de weerloos-
heid van een op zijn rug liggende ketel. Bovenal bewon-
deren we de telkens weer verrassende visuele vondsten. 
Binnen zijn beperkte thematiek zijn de mogelijkheden 
voor Gubbels onbeperkt.

lEvEnskunsTEnAAR
Klaas Gubbels omhelst de wereld. Hij houdt van mensen. 
Dat bewezen de honderden aanwezigen bij de opening 
van zijn tentoonstelling, van vrienden uit zijn jeugd tot 
nieuwe vrienden van de laatste jaren. Hij houdt ook van 
het werk van zijn collega’s. Zelden heb ik een kunstenaar 
ontmoet die in zijn huiskamer zoveel van zoveel verschil-
lende kunstenaars heeft hangen en staan - van bekende 
westerse tot anonieme Afrikaanse kunstenaars.
Gubbels is nieuwsgierig naar alles wat mensenhanden 
kunnen maken. Hij bewondert de efficiëntie van een oud, 
met de hand gevormd, landbouwwerktuig, van slim in 
elkaar geknutseld kinderspeelgoed, prachtige vroeg-indu-

striële kerstversierselen. Met Heleen stroopte hij jaren-
lang de ‘brocantes’ in Frankrijk af toen ze in dat land nog 
een huis hadden. Nu kan je ze elke vrijdag en zaterdag op 
de markt van Arnhem vinden. 
Met hetzelfde élan waarmee hij zich op de rommelmarkten 
stort, verdiept Gubbels zich in alle kunstenaarstechnie-
ken. Hij schildert, tekent, etst, maakt houtsneden, die hij 
samen met zijn dochter Johanna afdrukt, hij fotografeert, 
zit op keramiekles, werkte met glasblazers in Murano, 
ontwierp mozaïek, maakte objecten van hout en brons, 
ontwierp een kamerscherm, decorstukken, maskers en 
stoelen, en dan vergeet ik nog een heleboel.
Gubbels geeft aan alledaagse voorwerpen een nieuw 
leven in de wereld van zijn schilderijen. Omgekeerd ont-
werpt hij met evenveel plezier gebruiksvoorwerpen die 
ons dagelijks leven mooier maken: het etiket voor een 
Franse wijn of voor een Arnhems koffiemerk, een thee-
doek, een bouwplaat of een T-shirt voor een goed doel, 
een koffiekop met een koffiekop erop, een placemat (nu 
in Dudok), ja zelfs een paraplubak voor in de hal en een 
zeepbakje voor in de wc, als dat zo uitkomt.

vAn PiEPklEin nAAR ExTRA lARGE
Schijnbaar met het grootste gemak beheerst Klaas 
Gubbels alle materialen en alle formaten. Natuurlijk is het 
vanzelfsprekende beeld het resultaat van zijn eindeloos 
zoeken, uitproberen en opnieuw beginnen. 
Dat geldt ook voor de grote wandschilderingen die hij rea-
liseerde. Als academiestudent deed hij in 1954 zijn eerste 
praktijkervaring op als assistent van de Rotterdamse kun-
stenaar Wally Elenbaas bij de uitvoering van diens grote 
wandmozaïeken in het provinciehuis van Arnhem. In de 
jaren zestig en zeventig volgden de decors en theater-
ensceneringen voor toneelgroep Theater.
In de jaren tachtig en negentig kreeg hij vervolgens een 
aantal grote opdrachten voor wandschilderingen, waarvan 
de bekendste misschien wel de Koffiekan in het restaurant 
van Hotel New York in Rotterdam is. Dwars over de bruine 
kan schilderde hij een tekst van de Rotterdamse dichter 
C.B.Vaandrager, “de kroketten in het restaurant zijn aan 
de kleine kant“. In Arnhem kunnen we van Klaas Gubbels 
een prachtige muurschildering bewonderen in grand café 
Mahler aan het Velperplein.
Klaas houdt van taal. Beter gezegd: Klaas houdt van de 
poëzie van dichters als Cornelis Bastiaan Vaandrager, 
K. Schippers en Jules Deelder. Deze dichters gebruiken 
‘gevonden’ woorden: flarden van teksten, op straat of in 
de trein gehoord, of gezien in advertenties. Op een ver-
gelijkbare manier maakt Klaas gebruik van het gevonden 
voorwerp, het objet trouvé van de beeldende kunst.
De afgelopen jaren verstuurde Klaas nieuwjaarskaarten in 
de vorm van een piepklein aluminium bouwplaatje, dat je 
zelf kon vouwen tot een glanzend tafeltje met een kanne-
tje, met een hartje of met een dansend tafeltje op één poot.
Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag zal de gemeen-
te Arnhem eind februari een metershoog beeld onthullen 
dat Klaas Gubbels gemaakt heeft. Het komt te staan op 
het plantsoen van het Onderlangs, naast de academie en 
onder het museum. Het zal een hoge, oranje Tafel met 
één uitgerekte oranje Kan zijn. 
Arnhem is trots op zijn kunstenaars. En wij zijn trots op 
onze buurtbewoner.

Liesbeth Brandt Corstius

klaas Gubbels 80
Er is bijna geen huis in onze burgemeesterswijk waar niet een tafel of kan van klaas Gubbels te 
vinden is. Zelf woont de kunstenaar met zijn vrouw Heleen ook al weer ruim een halve eeuw in onze 
buurt. Hij heeft een atelier in het koetshuis van landgoed de lichtenberg aan de Amsterdamseweg. 
Goede redenen om zijn 80ste verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan in dit nummer van 
wijkcontact. 

Klaas Gubbels vierde zijn verjaardag op 19 januari met een feestelijke opening van zijn tentoonstelling KG80 in 
het Museum Arnhem en met een groot diner in café Dudok, waar een serie houtsneden van rode kannen geëx-
poseerd wordt. Beide tentoonstellingen zijn nog tot 27 april te zien.
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Op 21 januari organiseerde de Commissie 
leefomgeving in het bezoekerscentrum een eva-
luatie-avond over het parkeerregime dat ruim een 
jaar geleden is ingevoerd. Ongeveer vijftig wijkbe-
woners bogen zich over de vraag hoe het nieuwe 
regime beviel en wat eraan verbeterd kan worden. 
Henk Bijsterbosch van de Commissie Leefomgeving opent 
de avond. Het parkeerregime zoals dat er nu is, ziet er 
precies zo uit als we zelf anderhalf jaar geleden heb-
ben voorgesteld aan de gemeente. Nu is het tijd om – 
wederom zelf – tot een gedragen evaluatie te komen. De 
gemeente(raad) hecht veel waarde aan de evaluatie door 
en visie van de wijk zelf. 

knelpunten
Namens de gemeente legt verkeersplanoloog Jan 
Vermeulen aan begin van de avond nog eens uit hoe het 
parkeerregime er nu uitziet en wat de resultaten van het 
parkeerdrukonderzoek zijn. Ook vertelt hij wat de resulta-
ten zijn van de parkeerenquête, die door veel wijkbewo-
ners is ingevuld. Zie daarvoor ook het artikel hiernaast. In 
zijn algemeenheid is de wijk tevreden met de parkeersitu-
atie en het gemak om relatief dichtbij een parkeerplaats 
te vinden. De meerderheid wil het huidige parkeerregime 
op hoofdlijnen zo houden. Belangrijkste knelpunten: de 
eindtijd (23.00 uur) van het parkeerregime in het zuide-
lijk- en middendeel (graag vervroegen) en de straten die 
net geen parkeerregime hebben (Van Eck, Van Lawick van 
Pabst bovenin/vanaf AH, Van Nispen, Roëll en Jolles) en 
last hebben van het uitwijkgedrag van parkeerders uit het 
middendeel van de Burgemeesterswijk. Maar de bewoners 
in de overloopstraten hebben geen niet eenduidige voor-
keur voor de oplossing van dit probleem. 
Henk Bijsterbosch geeft nog eens aan wat volgens de 
Commissie Leefomgeving de verschillende bespreekpun-
ten zijn, die per wijkdeel verschillen. Daarom gaan de 
bewoners per wijkdeel in groepen uit elkaar om te sparren 
over mogelijke oplossingen. Wat komt daar uit?

Einddtijd vervroegen 
De (kleine) groep bewoners uit het zuidelijk- en mid-
dendeel bevestigt de algemene tevredenheid. Wel kan de 
bezoekersregeling verbeterd worden, zowel in aantal uren 
als gebruiksvriendelijkheid. Ook het middendeel (blauwe 
schijf) wil graag een bezoekersregeling. De groep beves-
tigt de grote wens voor deze wijkdelen om de eindtijd van 
het parkeerregime te vervroegen van 23.00 naar 21.00 
uur. En het ideaal is – ook voor de Amsterdamseweg – als 
het Noordelijk wijkdeel (vooral stuk Bakenbergseweg, Van 
Eck en Van Lawick van Pabst bovenin) ook een parkeer-
regime krijgt/wil. 

wel/geen parkeeregime
De bewoners van de Van Eckstraat en het bovenste deel 
van de Van Lawick van Pabststraat (vanaf AH) laten meer 
verschillende geluiden horen. In de enquête willen de 
meeste mensen geen parkeerregime, al ervaren ze wel 
problemen. Vanavond zijn er ook mensen die wel vóór 

wijkbewoners evalueren 
een parkeerregime zijn en daarnaast alternatieven willen 
onderzoeken zoals huidige parkeerplaatsen in de directe 
omgeving die onder een regime vallen weer vrij toegan-
kelijk maken. Als er een vergunningensysteem komt, dan 
het liefst in combinatie met betaald parkeren (en dus 
geen blauwe schijf) om het bezoek aan AH te stimuleren 
om gebruik te maken van de parkeergarage. De aanwe-
zigen uit dit wijkdeel willen dat AH meer doet om bezoe-
kers van de straat de garage in te krijgen. Verder zeg-
gen deze straten sowieso eerder geneigd te zijn tot een 
parkeerregime als dit ook wordt ingevoerd bij de Roëll-/
Van Nispen-/Jollesstraat et cetera; anders worden deze 
straten nog zwaarder belast met wijkvreemd verkeer. Een 
vergunningsmogelijkheid om te parkeren in het midden-
deel van de wijk wordt gewaardeerd. De aanwezige van 
de Izaak Evertslaan geeft aan tegen welk parkeerregime 
dan ook te zijn. 

uitwijkgedrag 
De bewoners van de Roëll/Van Nispen/Jollesstraat et 
cetera geven aan zeer veel overlast te hebben. Dan gaat 
het vooral om de ‘overvloed’ aan auto’s in bochten, bij 
uitritten, op onoverzichtelijke plaatsen, om grote voertui-
gen die langere tijd staan geparkeerd (campers) en om 
onveilig en onprettig oversteken voor ouderen, kinderen 
en gehandicapten. Voor de Van Nispenstraat gaat het 
overigens ook om het parkeren voor de eigen bewoners. 
Voor hen is het inmiddels heel moeilijk geworden bin-
nen 100 m. een parkeerplaats te vinden. De mensen in 
deze straten willen graag een parkeerregime met blauwe 
schijf. Iedereen realiseert zich dat dit echter direct weer 
nieuwe grenseffecten oplevert voor de straten iets ver-
derop. Bovendien moet een eventueel nieuwe grens 
‘overzichtelijk en logisch’ zijn voor de automobilist, en 
omdat de Van Eck/Van Lawick van Pabst bovenaan geen 
verandering lijken te willen, is het moeilijk om bij de 
Roëll- en Jollesstraat de grens een paar straten te ver-
leggen. Gesproken wordt over mogelijke verbeteringen 
zonder dat het parkeerregime verandert, zoals een groter 
stuk parkeerverbod, alleen parkeren mogelijk maken in 
(select aantal) parkeervakken, et cetera. Dit zou wellicht 
– in combinatie met handhaving - een groot deel van de 
overlast kunnen beperken. 

Conclusies 
Een groot deel van de wijk is tevreden met het nieuwe 
parkeerregime. Discussie is vooral in het noordelijk deel 
van de Burgemeesterswijk waar geen parkeerregime geldt 
en dan vooral in de straten die grenzen aan het midden-
deel van de wijk waar wel een nieuw parkeerregime geldt. 
Daar lijkt geen direct beschikbare eenvoudige oplossing 
voor. De Commissie Leefomgeving wil in februari met een 
standpunt komen op basis van deze avond, en dat met 
het bestuur en de gemeente bespreken. Het wijkstand-
punt zal zeker niet iedereen tevreden kunnen stellen, 
maar moet in het grootste deel van de wijk op draagvlak 
kunnen rekenen. De gemeente bepaalt uiteindelijk wat er 
verandert. 

Commissie Leefomgeving

REsulTATEn PARkEEROndERZOEk
In het najaar van 2012 zijn in Heijenoord en het zuidelijke 
en middendeel van de Burgemeesterswijk nieuwe par-
keerregimes ingevoerd. Eén jaar na invoering evalueerde 
de Afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente de 
parkeerregimes door een enquête onder bewoners. Wat 
waren de belangrijkste resultaten?
Er werden twee nieuwe parkeerregimes ingevoerd:
• In Heijenoord en het zuidelijk deel van de 

Burgemeesterswijk geldt voor bewoners en bedrijven 
een regime van betaald parkeren in combinatie met 
een vergunninghouderssysteem en voor bezoekers 
een bezoekerspas (die bedrijven en bewoners kunnen 
kopen voor maximaal 300 parkeeruren per jaar). 

• In het middendeel van de Burgemeesterswijk 
werd voor bewoners en bedrijven een 
vergunninghouderssysteem ingevoerd en voor 
bezoekers een blauwe schijf (maximaal twee uur). De 
regimes gelden van 9.00 tot 23.00 uur op werkdagen 
en van 12.00 tot 17.00 uur op koopzondagen. 

In het noordelijk deel van de Burgemeesterswijk geldt 
geen parkeerregime, maar omdat invoering van de nieu-
we parkeerregimes in de aangrenzende straten daar tot 
parkeerproblemen (uitwijkgedrag) zouden kunnen leiden, 
is dat deel van de wijk wel bij de evaluatie betrokken. 
In alle delen van de wijk vulde ongeveer 45 procent van 
de bewoners de vragenlijst schriftelijk of digitaal in. In het 
noordelijke deel echter vulde 61 procent de vragenlijst in 
en in de straten die direct aan het middendeel grenzen 
zelfs 78 tot 91 procent. De hoge respons daar duidt erop 
dat de parkeerproblematiek daar erg leeft.

Algemeen beeld
Het algemene beeld over de nieuwe parkeerregimes is 
positief. Ruim de helft is (zeer) tevreden, 25 tot 35 pro-
cent is (zeer) ontevreden. De (on)tevredenheid verschilt 
per wijkdeel en of mensen een vergunning of bezoekers-
pas hebben aangeschaft. Daarover verderop meer.
De beste beoordeelde aspecten zijn: er zijn meer parkeer-
plaatsen beschikbaar en ook dichterbij. De parkeerdruk is 
afgenomen en de rust in de buurt is toegenomen. Het doel 
van de nieuwe parkeerregimes was dat minder mensen 
van buiten de wijk hier zouden parkeren en bewoners, 
bedrijven en bezoekers hier gemakkelijker zouden kunnen 
parkeren. Dat doel lijkt bereikt. Het aantal (wijkvreemde) 
fout- en langparkeerders is in de beleving van mensen 
gedaald. 
De slechtst beoordeelde aspect is de eindtijd van 23.00 
uur. Die vinden veel bewoners onbegrijpelijk voor een 
woonwijk en onredelijk. 
Ongeveer 60 procent vindt de nieuwe regimes een ver-
betering, een kwart een verslechtering. Zo’n 80 procent 
wil dat de regimes gehandhaafd blijven met wat kleine 
verbeteringen zoals vervroeging van de eindtijd. 
De bewoners die het minst positief of negatief zijn heb-
ben geen bezoekerspas of geen parkeervergunning aan-
geschaft. Voor hen is het moeilijker geworden om een 
parkeerplaats dichtbij te vinden, voor hun eigen auto of 

Parkeergarage Albert Heijn: op straat vol, maar in 
de parkeergarage volop (gratis) ruimte

De parkeerregimes in de Burgemeesterswijk en 
Heijenoord. 

Burg. Weertsstraat: volop parkeermogelijkheden

Van Nispenstraat: vol en parkeren buiten de 
parkeervakken
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Resultaten parkeeronderzoek 
PARkEERREGiME
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bezoekadres:
G.A van Nispenstraat 45
Arnhem

glasz bv
verzekeren . hypotheken . pensioenen

Weten dat al uw 
financiële zaken goed 
geregeld zijn...

...vooral als het een 
keertje tegen zit.

Lid van de

postadres:
Glasz assurantiën bv
Postbus 154
6800 AD  Arnhem

t : 026 442 38 51
f : 026 442 74 14
e: info@glasz.nl
 i : http://www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-

stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 

Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170

Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

lETsElsCHAdE? Adviesgesprek gratis! 
Korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Onze kosten zijn vaak ook volledig 

verhaalbaar en dus voor u gratis! Verkeersongeval, medische fout, arbeids-

ongeval, gebrekkig product, etc. Uw schade is vaak groter dan u denkt! 
AdvOCATEnkAnTOOR TubbERGEn bv

Sweerts de Landasstraat 42, 6814 DG Arnhem 
T 026 442 01 92 • www.tubbergenadvocaten.nl • Lid LSA 

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade

voor die van hun gasten. Het aantal bewoners zonder parkeerver-
gunning loopt uiteen van 20 procent in het zuidelijk deel tot 25 
procent in het middendeel van de wijk (waar autobezitters voor 
een gratis parkeerplaats kunnen uitwijken naar het noordelijk 
deel). In het zuidelijk deel heeft 45 procent geen bezoekerspas. 

verschillen tussen wijkdelen
In het zuidelijk en middendeel vinden ongeveer een even grote 
meerderheid de nieuwe parkeerregimes een verbetering en wil 
driekwart de nieuwe regimes ongewijzigd of met kleine verbe-
teringen handhaven. Toch zijn er ook wat verschillen tussen de 
wijkdelen zoals uit onderstaande tabellen blijkt. 

Beoordeling parkeerregime
 Zuidelijk deel Middendeel
Verbeterd 56 57
Neutraal 14 23
Verslechterd 28 18
Geen mening 2 2

Handhaven parkeerregime
 Zuidelijk deel Middendeel
Huidige regime
ongewijzigd handhaven 29 27
Huidige regime handhaven, 
maar met wijzigingen 50 53
Terug naar het oude regime 21 8
Regime als in zuidelijk deel  12

In het zuidelijke deel vindt een groter aantal mensen het nieuwe 
regime een verslechtering (28%) en willen meer mensen (21%) 
terug naar de oude situatie. Vooral mensen zonder bezoekerspas 
(15%) vinden dat. 
Wie wél een bezoekerspas heeft, heeft er soms kritiek op: te duur, 
te weinig bezoekersuren, omslachtig aan- en afmelden.
Voor zover er ontevredenheid heerst in het middendeel (18%) 
betreft die het gevoel dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen 
is afgenomen, te dure vergunningen, omslachtig en onvriendelijk 
regime voor bezoekers (‘Zo kan je nooit met bezoekers de stad 
in’) en borden (‘slecht te lezen’ en ‘bezoekers hebben de borden 
vaak niet gezien’). 

‘Pijn’ in noordelijk deel
De nieuwe parkeerregimes in het zuidelijke en vooral middendeel 
van de wijk hebben consequenties voor het noordelijke deel waar 
geen beperkend parkeerregime geldt. Iedereen mag daar vrij par-
keren. De kans bestaat natuurlijk dat wijkvreemde parkeerders 
(zoals NS-reizigers) of wijkbewoners die geen parkeervergunning 
willen aanschaffen, hiernaar uitwijken. Ruim de helft in het noor-
delijk deel (53%) heeft geen parkeerproblemen. Slechts 6% geeft 
aan uitsluitend last te hebben van auto’s van bewoners of bedrij-
ven uit de buurt; 21% vindt dat er te veel wijkvreemde auto’s 
in hun straten staan en eveneens 21% heeft last maar maakt 
geen onderscheid tussen auto’s van binnen of buiten de wijk.
De pijn in het noordelijk deel wordt vooral gevoeld in de straten 
die direct aan het middendeel grenzen zoals Van Nispenstraat 
(92%), Röellstraat (87%), Jollesstraat (80%) en Van Eckstraat 
(78%). Vooral in de Van Nispenstraat (56%), Jollesstraat (67%) 
en de Röellstraat (81%) wil men een parkeerregime, maar de 
meningen over de vorm ervan lopen uiteen. Veelal is er een 
(lichte) voorkeur voor een vergunningensysteem met parkeer-
schijf voor bezoekers.

Henk Donkers 

Ze begint steeds over seks
Eerst was er een, toen nog een en toen een 
derde speelgoedpiep, die ze de bench in sleepte. 
Ze wilde niet meer eten en toen wist ik het 
weer. Spanie is schijnzwanger. Gelukkig, een 
klein nestje, dacht ik nog. Maar om een lang 
verhaal kort te maken: ze ging door met slepen. 
Uiteindelijk stopte ze. Twaalf jongen vond ze 
blijkbaar genoeg…. Twaalf… Zoveel tepels heeft 
ze niet eens… Los daarvan weet ik dat ze dan 
ook over seks begint te blaffen. Ze vroeg me 
hoe dat toch kon, waar die puppies dan vandaan 
kwamen? ‘Het kan niet Span, en een onbevlekte 

ontvangenis lijkt me ook uitgesloten.’ Toen 
moest ze weer weten wat een onbevlekte 
ontvangenis is. Omdat het om en nabij 
Kerst was, heb ik maar het kerstverhaal 
voorgelezen. Als afleiding.  
Over kerst gesproken. Ineens blafte ze:
“Stuur je ook een kerstkaart naar ons?” 
Je stuurt geen kerstkaart naar jezelf, 
Spanneke. “ Neen, niet naar jezelf, naar 
ONS.”  Ja maar jezelf en ons zijn wij. 

“Nou dan stuur je gewoon drie kerstkaarten. Een 
naar jezelf, een naar ons en een naar wij.” 
Ik moest er wel om lachen. Hoe komt ze op het 
idee. We kletsen wat af, samen. 

Ik ga vanavond heel erg dronken worden. “Als je 
het maar laat”. Oké Spanie, deal. Beetje dronken 
dan? “Ook niet. “ Gatsie wat ben je streng.

Binnenkort heb ik een vergadering, heb je zin om 
mee te gaan Spanie? “Waar gaat die vergadering 
over?” Over het Hulphond Magazine. “Nou als 
ik mee mag praten lijkt het me leuk.” Ben bang 
van niet. “Als het over honden gaat ben ik toch 
zeker de aangewezen hond om er over mee te 
praten.” Zo werkt het niet. Je moet onder de tafel 
of naast me blijven liggen. “Oh dus ik ben alleen 
'Lady in waiting.” Zoiets. “Waarom moet ik toch 
altijd tegen benen aan kijken?” Tis niet anders. 
“Balen.” Ga je nou mee of niet? ''k ‘Zal er over 
nadenken.” Spanneke, daar komt nou de uitdruk-
king ‘Ondankbare hond’ vandaan. “Waarom krijg 
ik nou weer de schuld?” Dat zeg ik toch helemaal 
niet.

Ik ben gezellig met Span naar de Versmarkt 
geweest in Velp “Ja en ik heb een klein stukje 

worst gehad. “ Huh? Je hebt helemaal geen 
worst gehad. “Ja hoor, gevonden. Lag 

op de grond bij de slager.” Als je iets 
vindt moet je het wel even zeggen 
Span. “An me hoela, opperdepop.” 
Span dit heb ik niet gehoord.

“Als je me overal mee naar toe neemt, 
deze week, wil ik nieuwe kleren.” Spanie, 

ik weet dat je een meisje bent en je hebt 
natuurlijk weer niks om aan te trekken. “Dat 
klopt.” Onzin, laat dat vrouwelijke aspect 

nou eens vallen.'' Daar heb jij toch geen verstand 
van.” Zal wel weer....

Maarten van IJzer
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spel in Zwart en wit 
Daan Droogleever vormde met zijn 
vrouw Rho Münninghoff - dochter 
van de bekende Oosterbeekse land-
schapsschilder Xeno Münninghoff - 
een bekend pianoduo. Ze traden in 
de jaren 50 en 60 regelmatig op in 
heel Nederland, en waren befaamd 
om hun jaarlijkse kerstmatinees met 
het Gelders Orkest. Het echtpaar 
had ook een bloeiende lespraktijk 
in Oosterbeek. Willemijn gebruikt 
Daans unieke lesmethode (‘Spel in 
Zwart en Wit’) als basismateriaal in 
haar pianolessen (voor kinderen én 
volwassenen). ‘Veel stukjes van Daan 
ontstonden mede doordat leerlingen 
hem daarom vroegen. Hij combi-
neerde zijn lesmethode dus met per-
soonlijke wensen van de leerlingen.’ 
Zo componeerde Droogleever tal van 
originele eigentijdse stukjes waar 
ook de leerlingen van Willemijn nog 
steeds met veel plezier aan werken. 

Wie kent niet De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry? Het 
sprookjesachtige boekje over een jonge buitenaardse prins die zijn 

planeet verlaat om de rest van het heelal te verkennen, en op zijn 
reis allerlei types ontmoet (waaronder de IJdeltuit, de Dronkenlap 
en de Zakenman) die allemaal een eigenaardigheid van het men-
selijk ras vertegenwoordigen. Het verhaal is door vele generaties 
gelezen en het staat nog steeds op de boekenlijst Frans van veel 
scholieren. Er valt uit de Kleine Prins veel te leren: de kinderlijke 
wijsheid van het prinsje, het onlogische en lachwekkende gedrag 
van de volwassenen die hij tegenkomt, en vooral de zin ‘Alleen 
met het hart kun je goed zien’. 

Ook wijkbewoonster en pianodocente Willemijn van Rijn is gefas-
cineerd door het poëtische verhaal, een fascinatie die ertoe leidde 

dat het boekje in de afgelopen kerstperiode een centrale rol speelde 
in haar lespraktijk Fermate. 

Willemijn is geboren en getogen in de Burgemeesterswijk, als dochter van 
huisarts J.F.A.van Rijn. Na een periode in Enschede, Rozendaal en Velp woont 
en werkt ze tegenwoordig al jaren weer op de Van Lawick van Pabststraat 
nummer 5, in het huis waar ze ook opgroeide. Ik spreek haar op de ruime en 
lichte zolderverdieping waar ze haar lesstudio heeft. 
‘Voor de jaarlijkse kerstviering met mijn leerlingen zocht ik een geschikt 
verhaal om voor te lezen. Al denkend ontstond het plan om een sprookje te 
verbinden met muziek, en zo kwam ik uit bij De Kleine Prins, dat al heel lang 
een favoriet van me is. En verder raakte ik geïnspireerd door mijn leermees-
ter Daan Droogleever die - op 95-jarige leeftijd - nog steeds componeert. 
Sommige van zijn composities benaderden de sprookjessfeer van de Kleine 
Prins zo goed dat ik ze inpaste in het verhaal. Daarnaast speelden mijn leerlin-
gen al stukken uit de lesmethode van Daan Droogleever. Op deze kerstbijeen-
komst las ik de betreffende fragmenten uit het boek en speelden de leerlingen 
en ik de composities. Extra leuk was dat er in het verhaal ook een kerstboom 
voorkomt. Dat paste mooi bij de boom - met echte kaarsjes! - die ik met kerst 
altijd in mijn studio heb staan.’ 
 
Willemijns project is intussen nog volop in ontwikkeling. ‘Ik wil een ander deel 
van het boekje op eenzelfde manier gebruiken. De Kleine Prins is zo’n poëtisch 
en filosofisch verhaal, en het heeft nog niets aan waarde ingeboet. Het is echt 
van alle tijden: alles waar het leven over gaat vind je erin terug. Heel mooi om 
juist kinderen daarmee in aanraking te brengen. Kinderen hebben een fantasie 
die je bij volwassenen niet meer aantreft. Daarom reageren zij ook zo goed 
op het verhaal van de kleine prins. Je staat versteld wat ze in één keer vanuit 
hun intuïtie oppikken. Misschien begrijpen ze de totale context niet helemaal, 
maar de wezenlijke dingen voelen ze heel goed aan. Dat is ook een van de 
redenen waarom ik graag lesgeef aan kinderen. En het mooiste is om ze vanaf 
jonge leeftijd te begeleiden tot aan het eind van hun schooltijd, dan kan ik ze 
ook echt wat meegeven. ’ 

Loes Meeuwissen

willemijnvanrijn@gmail.com
026 3629869 of 0623762033

Pianoles 
met een 

verhaal
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sCHRijvERs in dE wijk/AAN HET WERK 5

MOORdMEid
Robien zette haar eerste schreden op het schrijverspad toen ze in groep 8 van 
de basisschool zat. “Dat waren korte stukjes, ik begon steeds een nieuw ver-
haal, maar maakte het nooit af.” Wat later schreef ze stukjes op een website, 
waar jonge schrijvers actief zijn, Quizlet. Daar had ze een aantal volgers, die 
haar verhalen – geïnspireerd door de vampierverhalen die erg populair zijn 
onder ‘young adults’ – lazen. 

Quizlet bleek echter niet een ideale uitlaatklep te zijn. “Daar staan meestal 
fanfiction verhalen van mensen (fanfiction is een genre van verhalen over 
beroemdheden die fans van hun idolen verzinnen RB). Dat vind ik niet zo 
goed.” 
Maar het bloed kruipt, en Robien bleef haar fantasie de vrije loop te laten. 
Toen ze een onderwerp voor haar profielwerkstuk moest kiezen, besloot ze 
een boek te gaan schrijven. Omdat onderzoek doen ook deel moet uitma-
ken van een PWS, stelde ze een vragenlijst samen waarbij ze zocht naar de 
schrijfgewoonten van auteurs. Per e-mail benaderde ze een aantal schrijvers, 
waaronder enkele wijkgenoten als Kees Crone en Henk Donkers. Maar ook 
Arnon Grunberg, die binnen enkele dagen reageerde.

In juni verleden jaar begon Robien met het schrijven van haar ‘eigen’ boek. 
“Ik wilde het nuttige met het aangename verenigen en graag een afgerond 
verhaal voor een boek schrijven. Ik probeerde elke dag te schrijven, maar 
soms lukte me dat niet echt en staarde ik zeker wel twee uur naar mijn scherm 
voordat ik begon. Soms had ik ook veel inspiratie en schreef ik zes bladzijden 
op een dag.”

Robien had voor haar boek, getiteld ‘Moordmeid’, geen vooropgezet plan. Het 
verhaal vloeide als het ware uit haar handen. “Achteraf zie ik dat ik dingen 
nu anders zou doen. Ik heb tijdens het schrijfproces veel geleerd. Ik weet nu 
bijvoorbeeld dat ik bij mijn volgende boek wel een plan ga maken. Ik wil dan 
de verhaallijn al hebben uitgedacht zonder verrassingen”
Uit haar onderzoek bleek dat er een verschil van werken is tussen schrij-
vers van fictie en die van non-fictie, “Non-fictieschrijvers werken veel meer 
gestructureerd.” Ze leerde ook van de antwoorden, “Ik zie bij mijn eigen 
schrijf- en werkprocessen wel overeenkomsten met de geïnterviewde schrij-
vers. Ik zit namelijk ook het liefst alleen in mijn kamer. Ik ruim echter niet 
op, want ik houd wel van een beetje rommel op mijn kamer. Ik heb ook geen 
vaste rituelen of stappen. Ik had, voordat ik begon, wel het verhaal een beetje 
in mijn hoofd, maar ik ben er flink vanaf geweken.”

Officieel staat voor een PWS tachtig uur werk, twee weken. “Wat ik inmiddels 
ook zeker weet is: een boek schrijf je niet in tachtig uur. Dat worden er zeker 
achthonderdachtentachtig of veel meer.”

Robert Briel

Deze keer twee schrijvers, een oude bekende die al heel wat jaren schrijft en een jonge schrijver, die net haar eerste 
boek heeft afgerond. Oud-leraar Jaap van den Berg begon op zijn 61e met het schrijven van zijn eerste boek, “La Vita 
Italiana”. Havoleerling Robien Briel begon op haar 16e aan haar eerste boek, “Moordmeid”. Van Jaap verscheen onlangs 
zijn vierde boek, “Eindeloos Italië “. Robien schreef haar debuut als onderdeel van haar PWS – het profielwerkstuk, dat 
alle eindexamenleerlingen moeten maken.

Jaap van den Berg

Eindeloos Italië
aspekt

‘EindElOOs iTAlië’ 
door Jaap van den Berg  

Val di Sole is de camping waar het 
verhaal zich grotendeels afspeelt. Het 
Etruskische stadje Bolsena ligt op enke-
le kilometers afstand. Het ligt op een 
drielandenpunt waar Lazio, Toscane en 
Umbrie bij elkaar komen. Op de camping 
heerst totale vrijheid. De eigenaar is een 
heuse graaf die alles goedvindt. Dit leidt 
tot hilarische taferelen. Mensen gaan de 
leiding in eigen hand nemen op grondge-
bied waar anarchie heerst. Op Val di Sole 
zien we een doorsnede van de bevolking. 
De mentaliteit die alom tegenwoordig is 
in Italië treffen we op de camping ook 
aan: de zogenaamde ‘laat maar waaien 
mentaliteit’. Het leidt tot problemen, 
maar maakt de camping tevens interes-
sant voor de toeschouwer- observator. 
‘Eindeloos Italië’ is te koop of te bestel-
len bij iedere boekhandel in Nederland 
en België. 

Exemplaren zijn ook verkrijgbaar via de 
auteur: 
jaapvandenberg1@hetnet.nl 
026-4437677

‘MOORdMEid’ 
door Robien Briel 

Moordmeid is een spannend 
boek, waarin de negentienjarige 
Clayre de hoofdrol speelt. Op 
haar negende worden tijdens een 
roofoverval Clayre’s ouders op 
brute wijze vermoord. De over-
valler krijgt het niet over zijn hart 
om de kleine meid de keel door 
te snijden en neemt haar mee 
naar zijn hoofdkwartier, een oude 
fabriek. Daar groeit ze op en ze 
wordt door de groep getraind om 
gewelddadige roofovervallen te 
plegen. Clayre is goed in haar 
vak. Ze is een van de dapperste 
en wreedste criminelen van de 
groep. Ze kent geen genade. De 
oude fabriek in Dallas waar ze 
met elkaar wonen, is haar thuis, 
de bendeleden zijn haar ’vrien-
den’. Ze kent geen ander leven, 
haar hart is koud. Niet alles is wat 
het lijkt. Vrienden blijken andere 
plannen te hebben, rivaliserende 
groepen azen op de beste ben-
deleden. Als de fabriek wordt 
overvallen, en haar enige vriend 
gevangen en gemarteld wordt, is 
het de vraag wat ze gaat doen. 
Helpt ze hem? Het is een zaak van 
leven of dood. 

‘Moordmeid’ is te koop via de 
website www.lulu.com
ISBN 9781291683851

Robien briel
begon op haar 16e

jaap van den berg
begon op zijn 61e

EindElOOs iTAlië
“Ik had er nooit over gedacht om te schrijven,” zegt Van 

den Berg, “Pas toen ik stopte met werken, begon ik 
gedachten op te schrijven, in de trant van aforismen. 
Een beetje in de stijl van Oscar Wilde. Voordat ik het 
wist had ik een hele stapel velletjes met one-liners. 
Mensen die het lazen, vonden het leuk en spoorden 
me aan om verder te gaan met schrijven. ‘Ga eens een 

boek schrijven,’ zeiden ze dan. Zo is het gekomen.”

Als onderwerp voor zijn eerste boek koos Jaap Italië. Als 
groot liefhebber van dat land verblijft hij elke zomer zo’n tien 

weken op een camping. “Als ik ga schrijven, gaat het vanzelf, mijn 
vingers tobben niet met schrijven.” Hierna volgden de “De laatste bel’ 
over zijn ervaringen op school en ‘Dronken depressies’, een roman over 
de vriendschap tussen de hoofdpersoon die aan depressies lijdt en 
diens vriend die een leermeester voor hem is. Zij zoeken de grenzen 
van de vriendschap op.

“Na het eerste boek was ik niet van plan nog eens een boek over 
Italië te schrijven. Hoewel het eerste succesrijk was, vond ik dat ik 
wel genoeg had geschreven over dat prachtige land. Na enkele jaren 
begon het toch weer te kriebelen. Zo kwam er toch een nieuw boek 
over Italië.”

Hiervoor observeerde hij mensen tijdens zijn jaarlijkse verblijf op de 
camping. Zijn verhalen zijn hiervan de neerslag. Met het manuscript 
kwam hij bij Uitgeverij Aspekt, “Daar was uitgever dr. Perry Pierik met-
een enthousiast. ‘Hier zit ik al jaren op te wachten’, zei hij. Het vierde 
boek van Jaap is zojuist uitgekomen, “Eindeloos Italië.”

Jaap van den Berg

ASPEKT

Jaap van
 d

en
 B

erg

a vita Italiana neemt de lezer mee naar Italië, waar hij 
deelgenoot wordt van talloze smakelijke taferelen. De 
belevenissen aldaar vormen de kapstok van het verhaal, 
maar het wordt eindeloos uitgebouwd met historische 
feiten, fantasie en zeer humoristische dialogen. Soms is 
de schrijver een speler op het toneel, maar dikwijls meer 
de observator. Vlijmscherp worden personages neergezet, 
waarbij feiten en fictie verweven worden. De Italiaan 
wordt getoond in al zijn facetten.
 Men hoeft niet noodzakelijk een bezoeker van Italië 
te zijn om te kunnen genieten van het verhaal. Het is het 
ideale leesboek;  luchtig van het begin tot het eind.

Bert van Nieuwenhuizen, oud-redacteur Opinie van het 
Utrechts Nieuwsblad: 

‘Jaap van den Berg schrijft vlot, aangenaam, zeer 
humorvol, raak, lichtvoetig en sprankelend als 
champagne! Als ik in de opera zou zitten – om 
even in de Italiaanse sfeer te blijven – zou ik om 
de twee minuten ‘bravo’ roepen en om een  ‘open 
doekje’ vragen. Een pareltje!’

L

Jaap van den Berg

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

Dronken
Depressies
Jaap van Den Berg 

aspekT                                             
roman
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Dronken depressies is alweer het derde boek van Jaap van den Berg. 
Ditmaal voert de auteur ons mee in een psychologische roman, 
vol met verrassende wendingen. In deze gloedvolle roman wisselen 
vriendschappen, verwachtingen en depressies elkaar af. Het boek is 
een ode aan de vriendschap, maar wel met alle valkuilen van dien. 
De goed uitgewerkte personages vormen een caleidoscoop voor het 
leven an sich, met alle verwachtingen en teleurstellingen. Met dit 
nieuwe boek zet Jaap van den berg een belangrijke nieuwe stap in 
zijn snel groeiende oeuvre. 

‘Knap geschreven en gecomponeerd, sensueel en fijnzinnig en nergens grof ’’

Bert van Nieuwenhuizen
Oud redacteur opinie Utrechts Nieuwsblad

Uitgeverij Aspekt
www.uitgeverijaspekt.nl

Auteur Jaap van den Berg

BergJ_DronkenDepressies_OMS.indd   1 3/18/2011   2:03:01 PM
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snelliusweg 40-3, 6827 dH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671
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De oplossing voor organisaties met een beperkt 
budget: een mooie 5 pagina's tellende website,
inclusief professionele teksten voor slechts € 497,-. 
Meer pagina's en allerlei extra's, zoals een gasten-
boek of mailformulieren is natuurlijk ook mogelijk.
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Het boek over Arnhemse straatnamen leverde in ieder 
geval reacties op. Soms was er kritiek, maar meestal 
had de response een positief karakter. Straatnamen 
roepen altijd emoties op; dat mag duidelijk zijn. Maar 
de kritische noot van Jac Aarts, uit de aanpalende buurt 
Sterrenberg, zal de literair onderlegde WC-lezer zeker 
interesseren. Aarts is redacteur van de Bomans Krant 
en tevens lid van het Godfried Bomans Genootschap. 
Die deskundigheid noopte hem, na lezing van Arnhem 
dubbelstad Straatnamen in wijken en buurten tot de 
volgende kritiek. In de wijk Rijkerswoerd is volgens hem 
“een toch erg interessante straat, zijnde de Godfried 
Bomansstraat”. Hij vindt het “uiterst opmerkelijk”, 
dat er in dat straatje, dat dus niét in het boek 
wordt vermeld, maar wel op website www.arnhem.nl/
arnhemsestraatnamen staat, niemand woont. Bij een 
door hem geschoten foto schrijft hij: “Eigenlijk is het 
niet eens een straat, meer een verbindingssteegje. 
Vandaar de rust die het uitstraalt. Er woont niemand. 
Niemand in Arnhem kan dus zeggen dat hij in de 
Bomansstraat woont.” 
Vervolgens stelt hij de retorische vraag of dat erg 
is. Hij vindt in ieder geval van niet. “Immers, goede 
wijn behoeft geen krans. Een groot schrijver leeft 
voort in zijn werk, niet in de straten die min of meer 
toevallig naar hem genoemd zijn. Bomans heeft geen 
chique lanen nodig.” Hij merkt voorts op, dat naar 
Simon Vestdijk - tussen haakjes schrijft hij vilein: Wie 
leest hem nog? - wél een fraaie singel in Arnhem is 
genoemd. In diens goed gezelschap bevindt Bomans 
zich evenals dat van Antoon Coolen en Albert van 
Dalsum. Afijn, als je naar de Simon Carmiggelthof of 
het Renate Rubinsteinpad wilt, moet je tóch door de 
Godfried Bomansstraat. En de Annie M.G. Schmidthof 
ligt daar nog eens vlakbij. Aarts wil er maar mee 
zeggen, dat Godfried Bomans het nog niet eens zo 
slecht heeft getroffen, qua Arnhemse straatnaam.
Schrijver dezes meldde deemoedig per e-mail aan 
Jac Aarts, dat bij een volgende druk van Arnhem 
dubbelstad zijn opmerking ter harte wordt 
genomen. Ware hij eerder op de hoogte geweest 
van de stiefmoederlijke straatbenoeming van deze 
volksschrijver, mediapersoonlijkheid en columnist, dan 
zou hier beslist in de eerste druk al melding van zijn 
gemaakt. Zo ziet u maar weer, klagen helpt!

Kees Crone

HOndEnPOEP
Heel veel en steeds meer hondenbezitters 
nemen een plastic zakje mee als ze hun 

hond uitlaten en gebruiken dit ook om de 
uitwerpselen van hun huisdier op te ruimen. 

Zo hoort het ook. 
Maar helaas is het nog geen gewoonte van iedere hon-
denbezitter. En als je kinderen dan door de plantsoentjes 
gerend hebben en weer eens met dog shit aan hun schoe-
nen het huis binnenlopen…

vRijwilliGERs buREnHulP kOMEn sAMEn
Inmiddels hebben zich vijftien vrijwilligers voor het pro-
ject ‘Burenhulp voor ouderen’ in de wijk aangemeld. 
Donderdag 13 februari kwamen de vrijwilligers voor ’t 
eerst bijeen in Zijp 25 aan de Zijpendaalseweg.
In het bijzijn van de artsen Guido Diehl en Cathy Baart 
de la Faille werd informatie gegeven over het ouderen-
project. De vrijwilligers krijgen binnenkort één of meer 
straten toegewezen. Ouderen kunnen dan een beroep 
doen op een van deze vrijwilligers als zij burenhulp nodig 
hebben.  
Via ons wijkblad en de website www.BWArnhem zal er de 
komende tijd meer bekendheid worden gegeven aan dit 
nieuwe initiatief. Ook worden externe organisaties (zoals 
huisartsen, Stichting Welzijn Ouderen, wijkagent, oude-
renconsulent gemeente Arnhem) geïnformeerd.
Er zijn nog een paar vrijwilligers nodig om goed van start 
te kunnen gaan. Buurtbewoners die zich willen inzetten 
voor kwetsbare ouderen in de wijk, kunnen contact opne-
men met Barend Freriks, 06-2155307

vRijwilliGERs GEvRAAGd 
vOOR kOninGsdAG

Koningsdag 2014 staat bijna voor de deur en de 
Oranjecommissie van de Burgemeesterswijk, Gulden 
Bodem, Hoogkamp en Sterrenberg is al weer volop in de 
weer om er een onvergetelijke dag van te maken. Wij 
zoeken weer vrijwilligers (ouders, opa's en oma's, kinde-
ren boven de 12 jaar - iedereen is welkom) die het leuk 
vinden om op zaterdag 26 april kinderen te begeleiden bij 
spelletjes of ons te helpen bij de opbouw van het voetbal-
veldje achter de Pieter Brueghel school. 
Het gaat om een uurtje hulp:
• van 8.30 tot 9.30 uur (opbouw),
• van 10.00 tot 11.00 uur of van 11.00 tot 12.00u 

(kassa of stormbaan),
• van 10.30 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12.30u 

(diverse activiteiten) of 
• vanaf 12.30 uur (afbouw).
Als je aangeeft waar je voorkeur naar uitgaat, houden we 
daar in de planning uiteraard zoveel mogelijk rekening 
mee. Weet je zelf nog een andere belangstellende dan is 
die natuurlijk ook van harte welkom. We kunnen alle hulp 
gebruiken.
Als je mee wil doen, mail dan je naam, adres en telefoon-
nummer naar: oc.arnhem.noord@gmail.com.

Namens de Oranjecommissie,
Barbara van der Wagen (06-2706 0700)
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Deze kaart is een uitsnede van de Topografische kaart der Gemeente Arnhem 
uit 1874 en werd destijds uitgegeven door Gouda Quint en Nijhoff in Arnhem. 
De Rhijnspoorweg van Amsterdam naar Duitsland en de spoorlijn naar Zutphen 
waren al aangelegd, maar die naar Nijmegen nog niet. Een vaste oeververbinding 
over de Rijn was er ook nog niet; wel een schipbrug.

Ten noorden van de spoorlijn woonden weinig mensen. Het gebied werd in beslag 
genomen door enkele tientallen landgoederen en buitenplaatsen (zomerverblijven 
voor rijke stedelingen). Sommige zijn al oud (Sonsbeek, Zypendaal), andere ont-
stonden pas in de 19e eeuw. Na het gereedkomen van de spoorlijn Amsterdam-
Arnhem in 1845 vestigden welgestelden zich in het fraaie landschap ten noorden 
van Arnhem en lieten daar villa’s en buitenplaatsen bouwen. Voorbeelden daarvan 
in onze buurt zijn Sterrenberg, Rosorum, Beaulieu en Mariënberg. 

Deze laatste buitenplaats staat op de kaart in het zuidelijke puntje van de 
Burgemeesterswijk tussen Amsterdamseweg en Zypendaalseweg. Eerder stond 
daar – tussen de buitenste vestingwerken – herberg De Rooijen Haen waar de 
postkoets naar Amsterdam vertrok. Deze werd in 1820 gekocht door Coenraad 
Weerts, de broer van de Arnhemse burgemeester Johan Weerts. Coenraad die 
ook twee molens aan de Amsterdamseweg bezat, liet de herberg afbreken en 
Huize Mariënberg bouwen (als tegenhanger van Mariëndaal). In het pand was ook 
een tijdlang de ambassade gevestigd van de Zuid-Afrikaanse republiek Oranje-
Vrijstaat. Curieus is dat ambassadeur Cornelis Hiddingh in 1871 waarschijnlijk de 
eerste spoorwegdode in Arnhem was. De bewoners van Huize Mariënberg hadden 
bij de aanleg van de Rhijnspoorweg recht van overpad over de spoorlijn bedon-
gen zodat ze niet via de Zijpse Poort om hoefden te lopen naar de (inmiddels 
gedempte) haven aan de Rijn. Toen de ambassadeur in 1871 niet goed uitkeek 
bij het oversteken werd hij gegrepen door een stoomlocomotief en verongelukte. 
Later vestigde de poetsdoekenfabriek Neproma zich op het terrein en deed de 
villa nog dienst als bedrijfskantoor. Die fabriek verhuisde in 1980 naar Het Broek 
waarna een enorme bodemverontreiniging aan het licht kwam. 

Aan de andere kant van de Amsterdamseweg hadden zich al eerder industrieën 
gevestigd. Op deze kaart staan Bierbrouwerij De Kroon en de Arnhemsche 
Bandfabriek. De bierbrouwerij was de moderne voortzetting van een brouwerij uit 
de binnenstad en bracht Arnhemsch-Beijersch op de markt met de reclame: 'Ons 
pilsner kan zoowel voor kinderen als voor volwassenen worden beschouwd als 
uitnemend geschikt voor dagelijksche tafeldrank'. De brouwerij was van 1860 tot 
1922 gevestigd aan de Rozenstraat (niet aan de Brouwerijweg !). De Bandfabriek 
was lang Arnhems grootste industrie, maar berucht vanwege de kinderarbeid. 
Directeur Sprenger nam het niet zo nauw met de regels. ‘Wanneer ik maar kinder-
vingers heb om de klosjes te winden’, zei hij in 1892 voor een onderzoekscommis-
sie naar kinderarbeid. De Arnhemse schrijver Jacob Cremer had de schrijnende 
werkomstandigheden eerder al beschreven in zijn novelle Fabriekskinderen. De 
eerste grote staking in Arnhem brak hier in 1899 uit, maar mislukte door de 
onverzettelijkheid van directeur Sprenger. De fabriek heeft het ruim een eeuw 
volgehouden en werd gesloten in 1973. Daarna zat supermarkt Ebbers er in. Als 
herinnering aan de fabriek is er een fabrieksmuur blijven staan in de Rozenstraat.

Op de tekeningen hebben de beide fabrieken een enorme omvang, maar teke-
naars moesten destijds de complexen imposanter voorstellen dan ze in werkelijk-
heid waren. Op de achtergrond is de Burgemeesterwijk zichtbaar.

Op de kaart is de vorm van wat later de Burgemeesterswijk zou worden (het sier-
lijke damesschoentje) al mooi zichtbaar met de Amsterdamse- en Zypendaalseweg 
als begrenzingen. De huidige Izaak Evertslaan staat hier nog ingetekend als holle 
weg. De gronden in de wijk werden op een paar kleine stukken na niet benut voor 
land- of bosbouw. Dit in tegenstelling tot de oevers van de Jansbeek die gebruikt 
werden als grasland en wasboerderijen met bleekvelden. Onze wijk bestond – 
volgens deze kaart - nog uit kale heuvels en woeste gronden. 

Henk Donkers

Onze wijk op oude kaarten1

1874

De ‘beruchte’ Arnhemsche Bandfabriek, aan de overkant van de 
Amsterdamseweg.

Stoombierbrouwerij De Kroon in 1905. 
Op de achtergrond de Burgemeesterswijk 
in aanbouw.

Links het net (in 1845) geopende, 
eerste station van Arnhem; rechts 
Huize Mariënberg

Huize Mariënberg in het zuide-
lijkste puntje van de latere 
Burgemeesterswijk
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Dit pand staat aan de van Pallandtstraat 63. 
De straat is vernoemd naar Mr. J.J.A.A. baron van Pallandt van Westervoort, die van 
1836 tot 1841 wethouder in Arnhem was. Daarna werd hij burgemeester tot 1872. 
Vier jaar later overleed hij. In 1895 besloot de gemeenteraad een straat naar hem 
te vernoemen.

  www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
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Laurens Vrakking gaat op zoek naar het 

verhaal achter opvallende auto’s in de wijk

ook deze auto koestert is het niet zijn vlaggenschip: de 
auto begint op sommige plekken weer te roesten en ver-
keert niet in topconditie. Het is dan ook de enige van de 
vier auto’s die altijd buiten staat en min of meer dagelijks 
gebruikt wordt. De witte coupé in de schuur omschrijft 
hij met meer trots: die moet in werkelijk perfecte staat 
verkeren. 

Oud, nieuw en authentiek
Ik loop met Harm mee door de achtertuin, naar de dub-
bele garage. Voor de garage staat een moderne, hybride 
Volvo op te laden die Harm meestal voor zijn werk 
gebruikt. Naast zijn voorliefde voor het oude ziet hij 
ook de mogelijkheden en voordelen van het moderne: 
enerzijds brengt hij de auto’s zoveel mogelijk in de staat 
waarin ze oorspronkelijk waren, anderzijds verbetert hij 
ze waar mogelijk. “Het plaatwerk is Italiaans, dus dat ver-
roest behoorlijk. Als ik een 504 opnieuw laat spuiten, laat 
ik het plaatwerk het liefst eerst galvaniseren; dan roest 
het bijna niet meer.” Een nadeel van afwisselend rijden in 
een moderne en een oudere auto: “Als ik in de 504 stap 
verwacht ik soms nog half ondersteund te worden door 
de piepjes van de parkassist, maar die komen natuurlijk 
niet.” Tot schade heeft het nog niet geleid, gelukkig.
De witte coupé staat bij Harm in de schuur op een brug; 
eronder een witte coupé cabrio. De bovenste coupé stond 
in opvallend goede staat te koop in Frankrijk bij een man 
die er eigenlijk dagelijks in had willen rijden, maar er niet 
aan toe kwam: “…die kon ik niet laten staan”. Zelfs de 

Je hebt autoliefhebbers die hun favoriete auto hebben 
aangeschaft, die misschien ook een model van die auto 
op de servieskast hebben staan. Dan heb je nog die 
echte liefhebber die nog een tweede exemplaar van zijn 
favoriete auto heeft staan in het schuurtje achter het 
huis – die ene cabrio waarmee je in de zomer lekker kunt 
toeren. Harm Sanders bewijst dat je nog best een stapje 
verder kunt als hij vol passie vertelt over zijn Peugeot 
504’s – alle vier.

4 x 504
“Je hebt drie officiële series van de 504: de serie vanaf 
1969, die vanaf 1975 en die vanaf 1980. Liefhebbers van 
de 504 verdelen de eerste serie in twee varianten: de 
oorspronkelijke van 1969 en die met de aanpassingen 
vanaf 1971.” Deze series zijn gemaakt bij Pininfarina 
in Italië: een beroemde ontwerpstudio die in beperkte 
oplage auto’s ontwerpt en produceert voor verschillende 
automerken. De Ferrari 4/5, de Peugeot 406 coupé en de 
Alpha Romeo Spider zijn bekende voorbeelden. Van de 
eerste serie van de 504 zijn zo’n 23.000 coupé’s en 8.000 
cabrio’s gemaakt.

Harm omschrijft de 504 als een “poor man’s Ferrari”: een 
aantrekkelijke auto die lekker op de weg ligt en uiter-
lijke trekken van Ferrari’s uit zijn tijd heeft, maar toch 
betaalbaar is. In zijn studententijd kocht Harm zijn eerste 
exemplaar, de blauwgroene 504 van de 1971-serie die 
mijn aandacht trok in de Van Pallandtstraat. Hoewel hij 

de authentieke poor man’s Ferrari

Merk en type: Peugeot 504 coupé 
bouwjaar: 1971
brandstofverbruik: benzine, 1 liter op 10 kilometer
liefhebber: Harm sanders

18 19



20 21

banden die eronder zaten waren van het originele type. 
Harm vertelt hoe hij de auto tweemaal volledig heeft 
laten spuiten en delen van het interieur heeft vervangen. 
Het liefst doet hij het werk aan de auto’s zelf: niet alleen 
omdat het voordeliger is dan alles uit te besteden, maar 
(misschien wel belangrijker) omdat niet iedere garage-
houder met dezelfde precisie werkt als Harm zelf. “Het 
originele ontwerp is lang niet overal netjes afgewerkt. Bij 
de wielkast van het achterwiel bijvoorbeeld zit een duide-
lijk zichtbare naad. Je moet een autospuiter heel specifiek 
uitleggen dat je niet wilt dat hij die naad wegwerkt met 
plamuur – en dan verklaren ze je nog voor gek. Ik wil 
gewoon dat de auto eruit ziet zoals hij gemaakt werd.”

Onderdelen
Om dat te bereiken gaat Harm ver. Tegen de achterwand 
van de schuur staat een werkbank met daaronder lades 
die stuk voor stuk zijn afgeladen met onderdelen. Vaak 
zijn het originele onderdelen: binnen- en buitenspie-
gels, deurgrendels, rubbertjes, palletjes en Peugeot- en 
Pininfarina-logo’s uit afgedankte 504’s. Sommige onder-
delen zijn nauwelijks te vinden, maar dan zijn er wel 
namaakexemplaren in omloop. Wat niet in omloop is, 
maakt Harm zelf. Rubberen stootblokjes waar de motor-
kap op rust, bijvoorbeeld. Of het dopje aan het uiteinde 
van de zonneklep, dat ervoor zorgt dat de klep goed 
vastgeklemd blijft zitten. Je kunt het onderdeel zo gek 
niet verzinnen of Harm heeft er wel minstens een reserve-
exemplaar van: soms gebruikt, soms nieuw. 

We staan naast een grotendeels gestripte zilvergrijze 504 
coupé cabrio die duidelijk in ontwikkeling is. “Deze is voor 
mijn jongste dochter, die is pas 6 jaar oud maar ook al 
een groot fan.” De cabrio was rood toen Harm hem kocht, 
maar de oorspronkelijke kleur was zilvergrijs. In die kleur 
heeft hij hem dan ook opnieuw laten spuiten. “Deze auto 
wordt beter dan origineel,” licht Harm toe als hij de motor-
kap omhoog doet. De motor is geheel gereviseerd en de 
onderdelen zijn gegalvaniseerd om ze langer mee te laten 
gaan. De bekleding was oorspronkelijk van Skai nepleer, 
maar de nieuwe bekleding heeft Harm van echt leer laten 
maken. “Dat blijft veel langer mooi. Maar het leer is zoda-
nig bewerkt dat het eruit ziet als het originele Skai, zodat 
het er zo authentiek mogelijk uitziet.”

Wat opvalt is de mate van creativiteit die Harm gebruikt 
om zijn streven naar originele onderdelen navolging te 
geven. Sommige onderdelen vindt hij door collega-lief-
hebbers die hij kent van internetforums, die op beursen 
de spullen meenemen waarvan ze weten dat hij ze nodig 
heeft. Hij koopt ook veel direct uit het buitenland, via 
websites als Marktplaats en eBay. “Griekenland, Portugal, 
Marokko, Zuid-Amerikaanse landen… ik ben nog nooit 
teleurgesteld. Je moet wel je verwachtingen een beetje 
afstemmen op het land van herkomst: Duitse spullen zijn 
meestal beter dan de advertentie vermeldt, Belgische 
spullen juist minder.” Wat niet te vinden is, of alleen tegen 
absurde prijzen, bouwt hij zelf na. “Je kunt het bijzondere 
dashboard met klokwerken van Jaeger voor veel geld als 

geheel kopen, maar je kunt het ook zelf bouwen met losse 
klokjes en tellers. Zo voorkom je ook dat het dashboard 
net even afwijkt van hoe het eruit hoort te zien.” Het 
typerende metaal Zamak, waarvan veel sierrandjes en 
onderdelen zijn gemaakt, oxideert snel en onherstelbaar; 
niet geoxideerde vervangende onderdelen van dit materi-
aal zijn moeilijk te krijgen. Harm probeert de onderdelen 
nu zelf te laten fabriceren door een kennis.

Tijd
“Je moet wel een ongelooflijk relaxte baan hebben om 
daar allemaal tijd voor te hebben…” peil ik voorzichtig. 
Mijn aanname is onjuist: Harm heeft een apotheek in 
Arnhem, waar hij zelf ook apotheker is. In totaal heeft 
hij 15 mensen in dienst. “Soms heb ik te weinig tijd om 
bepaalde dingen te doen; dan schakel ik een bevriende 
garagehouder in Hengelo in.” Naast het klussen aan de 
auto’s houdt Harm zich ook graag bezig met wielrennen. 

liefhebber of fanaticus
We komen bij de kers op de verzamelaarstaart: een grote 
oude apothekerskast in de garage, van boven tot onder 
gevuld met 504-spullen. Tijdschriftartikelen, folders uit de 
beginjaren van de auto, originele prijslijsten en brochures, 
handleidingen; werkelijk alles wat je kunt verzinnen staat 
of ligt in de kast. We stuiten ook op de gele Nederlandse 
kentekenplaten van de auto’s: “Op zo’n Franse auto staat 
een Franse kentekenplaat toch het mooist. Ik heb de 
Nederlandse letters en cijfers op een zwart kenteken laten 

zetten in de stijl van de oude Franse nummerborden; nog 
nooit problemen mee gehad gelukkig. En laten we eerlijk 
zijn: het staat toch geweldig.”

“Wat onderscheidt jou nog van de echte fanaticus?” Daar 
moet Harm even over nadenken, maar het antwoord is 
uiteindelijk resoluut: “Ik eindig mijn e-mails niet met ‘Met 
Peugeot-groeten’ en heb ook geen Peugeot-spullen in mijn 
woning staan. En ik doe lang niet alles zelf; de echte fana-
ticus steekt nog veel meer tijd in zijn auto. Op autorally’s 
zul je mij bijvoorbeeld niet zien, want dat kost me gewoon 
teveel tijd. Als ik moet kiezen tussen tijd besteden aan de 
auto’s of aan mijn gezin, dan wint mijn gezin altijd. Voor 
mij staat niet de auto, maar mijn gezin helemaal boven-
aan het lijstje – volgens mij is dat het verschil met een 
‘echte’ fanaticus.” 

Toekomst
Je moet altijd blijven dromen. Voor Harm is de droom 
een auto te bouwen die door Pininfarina als prototype is 
gebouwd maar later nooit in productie is genomen. Het 
is een stationwagon uitvoering van de 504 waar slechts 
enkele foto’s van bestaan. Op basis van die foto’s wordt 
– als het aan Harm ligt – ooit een tweede exemplaar 
gebouwd. Ik geloof hem.
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Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck
Janine Lourijsen & Nicole Wolvenne
Jachthoornlaan 1A (het Dorp) Arnhem
info@mensendieck-arnhem.nl

www.mensendieck-arnhem.nl

 

- houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose

- rug-, nek-, schouder- en armklachten

- bekken- en zwangerschapsklachten 

- chronische klachten als reuma, artrose, MS, Parkinson

- activering van ouderen

- preventie door zorg voor bewegen

Afspraak? tel: 06-14477578 Ook zonder verwijzing!

Of je het wilt of niet: iedere burger heeft te maken met 
politiek. Soms staat deze ver van je af, omdat deze niet 
jouw interesse heeft, maar gewild of ongewild heb je er 
plotseling toch mee te maken. 
In een wijk als onze Burgemeesterswijk geldt dat ook. 
Verkeersbeleid bijvoorbeeld. De Commissie Leefomgeving 
heeft het parkeerbeleid kunnen regelen en dat is één op 
één overgenomen door de wethouder, de heer Leisink in 
dit geval. Als wijk ben je dan bezig met politiek. Door 
actief mee te denken bepaal je in feite de gang van zaken 
in de wijk. Het is democratie dichtbij. Bemoei je je er 
totaal niet mee, dan kan het zo zijn dat er dingen gebeu-
ren met jouw wijk of straat die je niet wilt. De politiek 
overkomt je in dat geval.
Als politicus moet je visionair zijn en geen korte termijn-
denker. Vanwege het pluche is dat helaas toch meestal 
niet het geval. Waarom visionair? Een behoorlijke stad 
als Arnhem heeft bestuurders nodig die vooruit kunnen 
denken, ook als het over een wijk gaat. Zo niet? Dan gaat 
er van alles mis en dat kost geld, héél veel geld. Daar 
zijn talloze voorbeelden van te noemen: het gemeente-
museum, het station, de haven, het kunstencluster enz.
Enkele jaren geleden heeft BuitenGewoon Beter onze 
wijk een flinke opknapbeurt gegeven: nieuwe bestrating 
door middel van klinkers, smallere trottoirs met klinkers, 
grotere boomspiegels, andere bomen, noem maar op. De 
buurt kreeg weer een beetje het klassieke imago van lang 
geleden. Het was een karwei van jewelste. De wijk kreeg 
een mooier aanzien. De wijk ligt er prachtig bij, denk je 
dan. Amper is het enorme karwei geklaard of de straat 
wordt om de een of andere reden weer open gebroken 
zoals in de Jollesstraat het geval was. De asfaltweg ver-
werd al heel snel tot een lappendeken. De zon doet alles 
wel weer verbleken tot een uniforme kleur, maar goed.. 
Op dit moment worden alle trottoirs weer open gebroken 
vanwege de aanleg van glasvezel kabels. Lange sleuven 

ontsieren de stoepen, overal liggen bergen zand. Wagens 
worden geparkeerd op de boomspiegels en ploegen diepe 
voren in het gazon. Van het gras is maar weinig over 
gebleven, helaas. Als de kabels in de kanalen liggen en 
weer gevuld zijn met zand, wordt de bestrating opnieuw 
aangebracht. Slordig naar mijn idee. De gemeente zou 
wat geld krijgen van Liander om alles weer op orde te 
krijgen. Dat is dan drie maal werk!
Op zekere dag stonden er onaangekondigd grote machi-
nes en een grote katrol in onze tuin van het Artilleriepark, 
midden in de plantsoenen. Het park is privéterrein. Het 
NUON-huisje waar de kabels heen moeten is echter van 
NUON. Een bestuurslid van het park heeft met veel moeite 
contact weten te krijgen met een hogere functionaris van 
Liander. “Wij moeten de spullen toch ergens kwijt?”, was 
zijn commentaar. “Dat klopt, maar u had het wel even 
kunnen melden en waarom die werktuigen in onze plant-
soenen moeten staan, is me ook niet helemaal duidelijk.” 
De volgende dag is alles verwijderd. Gentlemenlike was 
het allemaal niet.
Om de kabels op het NUON-huisje aan te sluiten moesten 
er ‘loopgraven’ dwars door onze tuin gegraven worden. 
Daar hebben we uiteraard toestemming voor gegeven. 
We hebben zelfs overlegd op welke wijze dat het beste 
gebeuren kon. Waarom een graafmachine dan toch de 
kortste weg moest nemen, dwars door een bloemperk en 
diepe geulen heeft achtergelaten in het gazon is me niet 
helemaal duidelijk. Lompheid en onfatsoen troef, zullen 
we maar zeggen. Mij is veel niet duidelijk in deze wereld, 
maar één ding is me wel duidelijk: als je geen duide-
lijke visie hebt op de toekomst, dan kun je maar beter 
geen bestuurder worden of projectmanager, want wat je 
opbouwt, moet dan even later weer afgebroken worden. 
Dat is lelijk, lastig en kost veel onnodig geld en de burger 
baalt en betaalt.

Jaap van den Berg

visionair of 
geldverspilling?
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Johanna Hillegonda Hoogendam (82) - Jopie - ontmoette 
ik in november 2013 tijdens een gesprek van Arnhem in 
Dialoog. We zaten met buurtbewoners aan tafel en praat-
ten over wijkgerelateerde zaken. Mevrouw Hoogendam viel 
me op omdat ze - ondanks haar hoge leeftijd - met zoveel 
humor en zelfspot sprak, zo betrokken was bij de buurt. 
Ik bel haar voor een interview. Ze ontvangt me in het 
huis aan de Amsterdamseweg, waar ze al 59 jaar woont.

verantwoordelijk
‘Ik ben geboren op een boerderij in Arnhem: De Johanna 
hoeve. Je droeg nette kleren op school, als je thuiskwam 
van school gingen altijd de oude kleren aan. Ik had wel 
een zondagse jurk. Ondanks het feit dat ik het nu goed 
heb, ben ik nog steeds zuinig. Dat is tegenwoordig wel 
anders, als je je goede laarzen niet leuk meer vindt, of 
ze zijn uit de mode, worden ze weggegooid. Ik gooi nooit 
zomaar iets weg.’ 

van boerderij naar doorgaande weg
‘We waren pas getrouwd en woonden nog bij mijn ouders 
op de boerderij in. Dat was door de woningnood in die 
tijd erg gebruikelijk. Mijn toenmalige man was makelaar 
van beroep. Zo kwamen we aan dit huis, het stond leeg 
en de keuze was snel gemaakt. Ik was 23 jaar - mijn 
oudste zoon werd net één jaar - toen we het huis aan de 
Amsterdamseweg betrokken. Ik woon er al die jaren met 
veel plezier.’

Even op adem komen
‘Het was voor mij wel wennen, de drukte van de stad. De 
Amsterdamseweg was de doorgaande snelweg in die tijd. 
Ik stond vaak voor het raam te kijken naar wat er alle-
maal voorbijkwam. Als er een colonne militaire voertuigen 
langs denderde stond het hele huis te schudden. 
Soms ging ik een paar dagen terug naar de boerderij, 
om even op adem te komen. Ik had toentertijd een nogal 
bemoeizuchtige buurvrouw. Ze bemoeide zich overal mee. 
Als ik de was niet op de voor haar juiste manier ophing, 
kreeg ik commentaar van haar. Ik voelde me erg op mijn 
vingers gekeken.
Hier tegenover zat Anajah, de kraamkliniek. Ik liep op een 
bepaald moment op alledag en voelde me niet lekker. Ik 
zei tegen een buurvrouw met wie ik koffie dronk, dat ik 
naar huis ging, maar liep direct door naar de kliniek. Een 
half uur later was mijn kind er. Even later stond ik voor het 
raam en liet mijn kind zien aan de buurvrouw. Ze geloofde 
niet dat het mijn kind was.’ 

buurt
‘Ik vind het hier erg gezellig. Jarenlang woonden hier 
dezelfde mensen. Nu verandert dat; er wonen veel meer 
jongeren. Geen wonder als je zelf ouder bent, natuurlijk.
Ze zijn erg lief voor me. Laatst was er akkefietje op de 
verdieping boven me: een onder invloed verkerende buur-
man trapte samen met wat vrienden de voordeur van zijn 
flat in. Ze konden de sleutel niet vinden. Ik ben er midden 
in de nacht om 04.00 uur op af gegaan en heb met de 
politie gesproken. De jongeren uit de flat hebben me nu 

Even voorstellen: 
een ouwe getrouwe die al 
59 jaar in de wijk woont

verboden dit weer te doen. Ze hebben me een lijst met 
telefoonnummers van naaste buurtbewoners gegeven. Ik 
hoef mijn bed niet meer uit midden in de nacht, maar kan 
nu iemand bellen. Zij regelen alles. Een fijn gevoel. 
Ook wordt er onder elkaar, wel een keer of vier per jaar 
iets georganiseerd, een wijnproefavond bijvoorbeeld, heel 
gezellig!’

vroeger
‘In de buurt waren veel winkeltjes. In het pand van Bloem 
Wijnkoperij zaten vroeger drie winkels: een bakker, een 
drogist en een kruidenier. Verderop een sigarenboer, 
groenteman Broens en een elektrawinkel. Er kwam elke 
dag een melkman, bakker en groenteboer aan de deur. 
Ook de schillenman kwam regelmatig. Er is veel veran-
derd, maar ik doe nog altijd in de buurt mijn boodschap-
pen, er is nog steeds keuze genoeg.
Wekelijks kwam de straatveger van de gemeente de stoe-
pen vegen. Mijnheer Diekman heette hij. Elke week ging 
hij bij mij voor het raam staan, koekeloerde hij tussen de 
gordijnen naar binnen, net zo lang tot je hem zag en hem 
voor koffie naar binnen vroeg.
Mijn man had zijn kantoor aan huis, in de achterkamer. Hij 
verkocht naast huizen ook verzekeringen. Mensen zaten 
dan op hun beurt te wachten in de voorkamer. Mensen 
die een huurhuis wilden bekijken, kwamen hier de sleutel 
halen. Het was altijd druk.’

ik verveel me niet
‘Ik kan goed alleen zijn, puzzel graag, lees de krant en eet 
vaak bij de kinderen. Ze denken dat ik niet goed kook en 
nodigen me uit om bij hen te eten. Zo eet ik drie tot vier 
maal per week ergens anders.
Ik houd veel van mijn huis en van mijn tuin. Er is altijd 
wel wat te doen. Ik heb nog geen hulp nodig, gelukkig. Ik 
ga ook geen lange vakanties meer weg. Liever een week-
endje. Ik zit hier prima.’

Autorijden
‘Ik rijd gelukkig nog auto. Als ik naar de bejaardenclub op 
Schaarsbergen rijd, neem ik anderen mee in mijn auto. 
Het jongste clublid is 78 en het oudste 98. Het gaat hard, 
vooral vorig jaar, toen zijn er veel overleden.
Mijn vorige wagentje heb ik in april vorig jaar total loss 
gereden op de Apeldoornseweg. De bus reed er tegen-
aan. Met mijn zoon ben ik toen een nieuwe auto gaan 
uitzoeken. Ik zei tegen de verkoper: ‘Ik wil wel een hoog 
wagentje, een auto met een hoge instap, want ik rij nogal 
veel met bejaarden.’

Marijke Bruin

fo
to

: 
T
je

er
d
 K

o
o
ts

tr
a

Anajah kraamkliniek
Johanna-Hoeve 

foto: Collectie Kees Klaver
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

Hans Streng   v. Lawick v. Pabststraat 119
6814 HD  Arnhem    telefoon: 06 - 22011961
internet: www.hansminiklus.nl

Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u).
Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

KADOWINKEL

s-kwadraat snoei-advies Arnhem

M 06-21 42 64 55

www.s-kwadraat.net

Van Eckstraat 68, Arnhem - www.sjiekensjiek.nl - 026 351 42 93

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 

in uw tuin. Laat ze tij-

dig snoeien. Voor snoei-

advies. snoei-les of het 

laten snoeien van al uw 

struiken en bomen neem 

contact op met: 

De verbouwing van de voormalige monumentale 
kantoorvilla Residence Zijpendaal tot Zorgvilla 
Zypendaal is voltooid. Tot daags voor de open 
dagen op 9 en 12 februari is er hard gewerkt om 
alles op tijd klaar te krijgen, tot en met de aan-
leg van de tuin. De zorgvilla ligt op de hoek van 
de Röellstraat en Zypendaalseweg en is onder-
deel van Rosorum Residenties dat ook een groot 
pand heeft aan de Amsterdamseweg. In oktober 
2013 stond hierover een uitgebreid artikel in 
Wijkcontact.
Directeur Bart van Venrooij, locatiemanager 
Susan Pennekamp en enkele medewerkers heb-
ben een rode loper uitgerold voor belangstel-
lenden en nieuwsgieringen (onder wie veel wijk-
bewoners), en leiden hen rond. Er zijn twaalf 
woonstudio’s gerealiseerd op drie verdiepingen. 
Elke studio ziet er weer anders uit qua omvang en 
ligging. Allemaal hebben ze een badkamer. Eén 
kamer is volledig ingericht. “Om te laten zien hoe 
een ingerichte kamer eruit zou kunnen zien”, zegt 
directeur Van Venrooij. “De rest is niet ingericht 
omdat bewoners het liefste hun eigen spullen 
meenemen.”
Met locatiemanager Susan Pennekamp drinken 
mijn vrouw en ik een kopje koffie. Eerst zitten we 
in de eetkamer die in open verbinding staat met 
de woonkeuken, die is ingericht met ouderwetse 
keukenkasten en oud-Hollands tegeltjesbehang. 
Daarna zitten we een tijdje in de ruime, lichte 
woonkamer die met schuifdeuren afgesloten kan 
worden van de eetkamer. Alle ruimtes geven mooi 
uitzicht op de nieuw ingerichte tuin. Pennekamp: 
“De woonkeuken, eetkamer en huiskamer vor-
men het centrale deel van het huis. Hier kunnen 
bewoners samen zijn en een groot deel van de 
dag doorbrengen. Anders dan in Rosorum aan 
de Amsterdamseweg wonen hier mensen die niet 
meer goed zelfstandig kunnen wonen, bijvoor-
beeld vanwege dementie. Ze zullen minder alleen 
op hun kamer zitten. Hier willen we een warme, 
huiselijke sfeer voor hen te creëren. Als ze willen, 
kunnen ze in de woonkeuken helpen bij de maal-
tijden, maar het hoeft niet. Ze kunnen hier en in 
de tuin veilig rondlopen, terwijl wij een oogje in 
het zeil houden.”
Eind februari gaat Zorgvilla Zypendaal echt open. 
“Hoeveel mensen er dan komen wonen, weten we 
nu nog niet precies”, zegt Pennekamp. “We willen 
het huis langzaam vullen en beginnen met dag-
zorg, bijvoorbeeld van mensen die hier mogelijk 
komen wonen. Bedenk wel: voor veel ouderen en 
hun kinderen is het een ingrijpende beslissing. Zo 
kunnen ze wennen aan het idee en kijken hoe dit 
huis bevalt.”

Henk Donkers

Zorgvilla Zypendaal 
opent haar deuren
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Avontuur
Hij is in zijn vak gepokt en gemazeld, acteur en buurtbe-
woner Jan van Eijndthoven. Samen met de jonge actrice 
Tessa Tiesma speelt hij de komende tijd de voorstelling 
‘Trois Quart’, een stuk gemaakt om in huiskamers te spe-
len, maar dat eerst als lunchvoorstelling in Theater aan 
de Rijn te zien is. 
Jan en Tessa kennen elkaar van Artez, waar Jan lesgeeft 
aan de afdeling muziektheater. “Ik heb Tessa van het eer-
ste tot het laatste jaar van haar opleiding meegemaakt. 
Ze deed een prachtig eindexamen met de voorstelling ‘De 
dikke dame’, naar een boek van Salinger. Toen Tessa voor-
stelde om iets samen te doen, was ik meteen enthousiast. 
Het is toch hartstikke leuk dat zo’n jonge actrice met een 
oudere man het avontuur aan wil gaan. We hebben dan 
ook ontzettend veel plezier gehad met het maken van 
deze voorstelling!”
Het stuk ‘Trois Quart’ schreef Jan van Eijndthoven jaren 
geleden voor een huiskamerproject van de wijkvereniging 
van de Burgemeesterswijk. Toen speelde hij het met de 
boezemvriendin van zijn dochter in een huiskamer in de 
Van Pallandtstraat. Nu krijgt het stuk een nieuw leven in 
de samenwerking met Tessa Tiesma.

Rare pukkels
Zelf heeft Van Eijndthoven overigens geen moeite met de 
tegenwoordige manier van acteren. “Ik krijg natuurlijk 
heel veel mee van de jonge studenten waar ik mee werk”. 
En hoewel hij er in het stuk de spot mee drijft, is hij geen 
principiële tegenstander van het gebruik van zendermi-
crofoons op het podium. “Alhoewel, soms vraag ik me wel 
af of het nodig is in een kleine-zaal-voorstelling waarin 
alleen maar gepraat wordt… Het blijven toch rare pukkels 
op een wang.”
Wat hem wel zorgen baart, is de positie van jonge acteurs 
in deze tijd. “In de tijd dat ik studeerde kwamen er elk 
jaar 8 of 9 acteurs van de toneelschool. Iedereen had na 
zijn opleiding werk. Tegenwoordig komen er elk jaar tien-

tallen mensen van toneelopleidingen en moet 
je veel meer doen om aan werk te komen. Er 
moet genetwerkt worden en je moet continu 
zorgen dat je op het juiste moment op de 
juiste plek met de juiste mensen praat. Dat 
moet je ook allemaal maar kunnen. Er zijn 
zoveel talentvolle mensen die op het moment 
niet aan het werk komen.”

Gelukkig in de burgemeesterwijk
Jan van Eijndthoven begon zijn carrière in de 
jaren zeventig bij Theater in Arnhem. Hij woont 
inmiddels 37 jaar in de Burgemeesterswijk 
en wil er nooit meer weg. In de tijd dat hij 
zijn huis aan het Burgemeesterplein kocht, 
woonden er nog veel meer acteurs in de wijk. 
Josée Ruiter, Wik Jongsma en Edmond Classen 
waren bekende persoonlijkheden in die tijd 
en ook kunstenaars als Klaas Gubbels en Ad 
Gerritsen woonden er al. “Ik ben zo gelukkig 
in deze wijk. Ik denk met plezier terug aan de 
tijd met de kinderen in Sonsbeek en verder zit 
je hier overal dichtbij. Je kunt makkelijk naar 
alle steden reizen, maar altijd ben ik blij als ik 
weer terug ben.”

Inmiddels is hij met pensioen en zijn de kinderen allang 
het huis uit, maar dat wil niet zeggen dat hij niets meer 
doet. “Ik heb wel eens aangekondigd dat ik wilde stoppen 
met toneel. Vrienden begonnen dan te lachen en ook mijn 
vrouw voorspelde dat het niet zou lukken. Dat klopte. Het 
enige leuke van het pensioen is de rust en de vrijheid. Ik 
doe nu alleen nog dingen die ik leuk vind.”
Behalve het lesgeven speelt Jan van Eijndthoven nog 
regelmatig gastrollen in tv-series en staat hij af en toe 
op het toneel in ‘Nachtgasten’, een theater-improvisa-
tieproject. Samen met collega en vriend Eric van der 
Donk speelt hij al vier jaar de voorstelling ‘Adres onbe-
kend’, over de teloorgang van een vriendschap tijdens de 
opkomst van Hitler. En dan nu de voorstelling ‘Trois Quart’. 
Op het moment wordt er hard gewerkt aan de premiere 
in Theater aan de Rijn. “Het is een uitdaging om de sfeer 
van een huiskamer over te brengen op een podium. Maar 
iedereen verzekert me dat het gaat lukken, dus ik ver-
trouw erop dat het goed komt.”

“Nooit tussen de schuifdeuren, dat riep je vroeger altijd”, 
roept de dochter tegen haar vader in ‘Trois Quart’. Of die 
schuifdeuren er in Theater aan de Rijn zijn, weten we nog 
niet. Als het stuk in huiskamers gespeeld gaat worden, is 
de kans groot dat Jan van Eijndthoven en Tessa Tiesma 
toch tussen de schuifdeuren terechtkomen.

Hanneke Nagel

‘Trois Quart’ is donderdag 27 februari, vrijdag 28 
februari en zaterdag 1 maart te zien in Theater aan de 
Rijn aan de Rijnstraat 42 in Arnhem. De voorstelling 
begint om 13.00 uur en duurt drie kwartier. Om 12.30 
is er gelegenheid om te lunchen. 
Reserveren via 026-3511911 / www.generaleoost.nl
Wilt u de voorstelling boeken voor uw eigen huiskamer 
boeken, dan kan dat via frederike16@upcmail.nl 
De voorstelling 'Adres onbekend' is op 4 en 5 mei te zien 
in Theater Het Hof in Arnhem (www.theaterhethof.nl)
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‘Trois Quart’
een huiskamervoorstelling met 
jan van Eijndthoven en Tessa Tiesma

Een kamer-en-suite aan het Burgemeesterplein. In de ene kamer een 
verzameling stoelen waarop het publiek zit. De andere kamer leeg, op 
een paar krakkemikkige lampen na. Een vader drentelt rond tussen 
de lampen, hij wacht.
Op een monitor zien we zijn dochter. Aangekomen op station Arnhem 
verlaat ze de trein en wandelt naar het huis van haar vader. Ze belt aan. 
En dan ontvouwt zich een intiem drama waarin de generatiekloof 
tussen de twee centraal staat. Niet alleen de kloof tussen vader en 
dochter, maar ook het gapende gat tussen het klassieke toneel en de 
theateropvattingen van de jonge generatie.
Er wordt gerepeteerd. De dochter heeft een rol in de tragedie 
‘Antigone’ van Sophocles en wil advies van haar doorgewinterde 
acteursvader. En dat krijgt ze. 
Advies over haar houding: “Trois quart, dan hou je contact met je 
tegenspeler terwijl het publiek je goed ziet”. Advies over de tekstbe-
handeling: “Niemand huilt om me, niemand houdt van me, niemand 
wordt mijn weduwnaar”. Hoe klinken deze woorden geloofwaardig uit 
de mond van een mooie, jonge actrice. Advies over de articulatie en 
het stemgebruik: “Ik haal de achterste rij van het balkon, ook zonder 
zender!”
Langzaam ontspint zich een humoristisch en ontroerend spel tus-
sen vader en dochter, acteur en actrice, waar de liefde maar ook het 
onbegrip en de onhandigheid vanaf druipen.
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MEdiTuRA 
Meditura is een opleidingsinstituut voor acupunctuur en 

daaraan gerelateerde vakgebieden: het biedt 
diverse Nederlandstalige én Chineestalige 

basisopleidingen, lezingen, workshops, 
excursies, en na- en bijscholingen op 

het gebied van de Chinese geneeswij-
zen. De lessen worden in het gebouw 
zelf verzorgd. In Nederland zijn er 
slechts enkele opleidingsinstituten 
in deze branche. De meeste daar-
van zitten in de Randstad. Meditura 

brengt kennis over de Chinese 
geneeswijze, filosofie en leefstijl naar 

Arnhem: voor therapeuten, maar ook 
voor niet-therapeuten die geïnteresseerd 

zijn in dit fascinerende gedachtegoed. 
Meditura is opgericht door Cheng Liu. De appel 

valt in dit geval niet ver van de boom: Cheng is de zoon 
van de acupuncturist Wanli Liu, die al ruim 30 jaar geves-
tigd is aan de Zijpendaalseweg. 

Wilt u een keertje binnenkijken? Kom naar onze open dag 
op zaterdag 5 april, tussen 13.00-16.00 uur! 
Zijpendaalseweg 43
www.meditura.nl

wat is de reden dat je tijdelijk in Arnhem woont?
Ellen: ‘Via een uitsturing. Xavier werkt in het management 
van BASF en is via zijn bedrijf uitgezonden naar Arnhem. 
De aanbieding kwam voor ons op een goed moment. We 
woonden in Antwerpen en werkten beiden in Brussel. Niet 
te doen met een kind. Zoveel organisatie.’

welk werk deed jij in brussel? 
‘Ik werkte al 7 jaar fulltime bij het staatsmuseum van 
Brussel en organiseerde mede de tijdelijke tentoonstel-
lingen. Het museum heeft de grootste collectie van België 
en verzorgt veel bruikleen aan andere instellingen. Ik was 
job moe. Steeds weer dat heen en weer reizen.
‘Ik voelde mezelf vastzitten in de hiërarchisch opge-
bouwde werkstructuur. Maar aan de andere kant waren de 
internationale contacten en het meereizen met de werken 
naar het buitenland geweldig inspirerend. Op deze manier 
was ik tien dagen in Japan. Nu mis ik mijn job wel een 
beetje, maar heb inmiddels een switch gemaakt en een 
nieuwe studie opgepakt. Ik studeer - in deeltijd - interieur 
en vormgeving aan de Hogeschool van Mechelen en ga 
daarvoor één dag per week naar België. Ik wil als ik ben 
afgestudeerd mijn eigen bureau beginnen.’

Hoe ben je in de burgemeesterswijk 
terecht gekomen?
‘Arnhem heeft een paar authentieke wijken, ze lijken 
op de huizen in Antwerpen, zoals ons eigen huis in 
Antwerpen. We hebben met de keuze voor dit huis in de 
Burgemeesterswijk ons thuisgevoel opgezocht. Het was 
perfect: ruim en licht. Belangrijk voor mij, want ik ben 
de hele dag thuis. We hebben inmiddels naast Leon van 
tweeënhalf, een tweede kind Hugo van negen maanden. 
Ik woon graag in deze wijk. Alles is bij de hand, het park, 
de winkels en de binnenstad.’ 

ken je al wat buurtbewoners?
‘Enkele. De naaste- en overburen. We hebben al een bab-
bel op straat. Via de Montessori-opvang van de kinderen 
leren we mensen kennen en bij het speeltuintje in de 
Bouriciusstraat. Maar het is wel vrij moeilijk contact te 
leggen, als je met een baby aan huis bent gebonden.’

wat mis je?
‘Wat we missen is het enorme culturele aanbod van 
Antwerpen, en……de goede restaurants, want we gaan 
graag uit eten. Gelukkig kook ik graag zelf.’ 

Heb je nog een vraag?
Doen jullie Nederlanders ook aan Speelstraatdag? Dat is 
bij ons een wijkinitiatief waarbij de straat wordt afgeslo-
ten, zodat de kindjes kunnen spelen.’

Marijke Bruin

Even voorstellen: 
nieuwe buren, uit belgië 
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Sinds juni 2013 wonen ze in Arnhem, de Belgen 
Ellen Mermans (32), Xavier Leclair en hun kinderen 
Leon en Hugo. De komende drie tot vier jaar is de 
Burgemeesterswijk hun thuis. We maakten kennis in 
januari tijdens de Sweerts de Landasstraatborrel. Ellen 
en ik spreken af in haar ‘tijdelijke’ huis in de Sweerts de 
Landasstraat. Een vleugel in de woonkamer, een grote 
boekenkast met kunstboeken, kinderwagen in de gang en 
speelgoed in de serre. Kopje thee op tafel.

Ook voor bedrijven is het mogelijk lid te worden van de 
Wijkvereniging voor minimaal 10 € per jaar. Een hogere 
bijdrage mag ook natuurlijk. U zorgt er dan voor dat 
allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden zoals het drukken 
van dit Wijkcontact en het onderhoud van de wijkwebsite 
BWArnhem.nl.

Graag uw bijdrage t.n.v: 
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier e.o. Arnhem
NL30ABNA0534122469 of NL85INGB0001989706

bEdRijviGHEid
In onze wijk zijn veel bedrijven en kantoren gevestigd. 
Vaak hebben ze niet veel contact met de wijk, maar zijn 
ze hier gevestigd vanwege de grote panden en de gun-
stige ligging bij het station. 
Heeft u altijd al willen weten wat er zich achter de gevels 
van deze panden afspeelt? 
Of wilt u als bedrijf graag laten weten wat uw werkzaam-
heden zijn?
De komende tijd krijgen in het Wijkcontact steeds twee 
bedrijven de gelegenheid zich voor te stellen.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een voorstelrondje in 
dit blad? Aanmelden via BWArnhem@gmail.com

EduCOnsulT
Educonsult is een instituut voor studie- en school-
gerelateerde ondersteuning, persoonlijke ontwik-
keling en levensfaseproblematiek. Praktijkhouder is 
Bella Hendriksen: pedagoog en cognitief gedrags-
therapeut.
 
‘Mijn interesse in het onderwijs en de positie van 
de leerling daarin is mij met de paplepel inge-
goten. Van mijn vader (die conrector was op het 
Bonaventura College te Leiden) heb ik in mijn 
jeugd veel verhalen gehoord over het functioneren 
van de school en de positie van de leerling daarin. 
Het was dus niet vreemd dat ik lerares op een mid-
delbare school werd. Dat heb ik 23 jaar gedaan, 
met als hoofdvak Biologie.
De andere paplepel, een kunstzinnige, was van 
mijn moeder. Zij had een eigen atelier en schil-
derde. Dat was weer het effect van haar opvoeding, 
want haar vader was kunstschilder. Zijn werk hangt 
o.a. in de Johannes de Doperkerk in Hoofddorp. Ik 
ben ook in de voetsporen van mijn moeder getre-
den en ik heb vanaf jongs af aan veel geschilderd. 
En als we praten over ontspanning,… schilderen is 
heel erg Zen! Het laatste jaar heb ik de fotografie 
als hobby erbij genomen, ook omdat de fotografie 
en de schilderkunst vroeger jarenlang op gespan-
nen voet met elkaar hebben gestaan.

In mijn praktijk helpen die beide achter-
gronden bij de begeleiding van scholie-
ren en volwassenen. Immers, maat-
schappelijke doelen stellen is brood-
nodig, maar het ontwikkelen van 
creatiever denken en doen nodigt 
je ook uit breder en verder te den-
ken dan alleen de schooldag of een 
levensdoel.
Het is immers nog steeds zoals mijn 
vader toen vaak zei, de Romeinen 
citerend: “Wij leren niet louter voor de 
school, maar voor het leven.”

Pels Rijckenstraat 5
www.educonsult.nu 

Is er een concurrentiestrijd 
tussen de Hoogkamp en de 

Burgemeesterswijk? Overal in 
de Burgemeesterswijk duiken de 

bovenstaande stickers op.
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iedereen zijn eigen kasteel.
‘Anna, zuster Anna, ziet gij nog niets komen?’
Foto’s: Marijke Bruin




