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NOOIT MEER LAST VAN: 
(KOEMELK)ALLERGIE OF VOEDSELINTOLERANTIE, HOOIKOORTS
ECZEEM, LUCHTWEGKLACHTEN OF DARMKLACHTEN
Behandelingen vallen onder de aanvullende verzekeringen van bijna alle 
ziektekostenverzekeringen
Maak snel een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 15 min.
of een allergietest (€80,-) per 30 min.

Annemart Middelkoop
Van Eckstraat 19
6814 HV Arnhem
06-12904428
www.allergie.nu / mail@allergie.nu

2

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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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
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Jaarvergadering wijkvereniging

Op 10 juni vond het in Bezoekscentrum Sonsbeek de jaarvergadering 
van de wijkvereniging plaats. Ongeveer 25 wijkbewoners woonden deze 
bij. De verschillende commissies deden verslag van hun activiteiten en 
plannen, de kascontrolecommissie presenteerde haar bevindingen, en 
de jaarrekening en de begroting werden besproken. Drie bestuursleden 
traden reglementair af, maar werden opnieuw benoemd. Ten slotte was 
de herziening van de statuten een agendapunt. Na afloop was er een 
drankje voor de aanwezigen. 
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Parkwachter Antoon Johannes Hommerson 
met zijn zoon Antoon

Ontploffing in het Artilleriepark te Arnhem

54

twee keer een artikel over het Artilleriepark, maar ook 
daarin stond niets over de ontploffing.” Met enkele oude 
foto’s en een krantenknipsel kwam ze naar de redactie. 
We zochten uit wat er gebeurd is. De kranten uit die 
tijd doen er uitgebreid verslag van. Vaak pas vele 
dagen na het ongeluk want het nieuws ging 
toen niet zo snel rond als tegenwoordig.

Een hellen gloed
Op dinsdagmiddag 9 januari 1923 
was er rond 15.00 uur een hevige 
ontploffing op het Artilleriepark. 
“Zij die op het terrein of in de 
nabijheid werkzaam waren”, 
zo schrijft het Volksblad op 
13 januari 1923, “zagen een 
hellen gloed uit het smids-
gebouw oplaaien; het dak 
werd kort en klein gesla-
gen, pannen en hout wer-
den weggeslingerd. De 
parkwachter W. [dat moet 
de H. van Hommerson zijn; 
de kranten spreken per abuis 
van Wommerson HD] kwam 
gillend naar buiten, terwijl zijn 
kleeren in lichte laaie stonden. 
Opperwachtmeester Bongaers, 
die buiten door de weggeslinger-
de stukken hout bloedend aan het 
hoofd werd gewond, snelde toe en 
wist met emmers water de brandende 
kleeren van W. te bluschen. Daarna had hij 
nog de tegenwoordigheid van geest om de nog 
in het brandende gebouw aanwezige munitie te ver-
wijderen, waardoor een nog ernstiger onheil voorkomen 
werd.”

Onherkenbare vleeschklompen
“Toen men met behulp van emmers water den brand 
had gebluscht, vond men in de smidse de overblijfselen 
van den opperwachtmeester E. [van Everaars HD]. Diens 
lichaam was geheel in stukken gescheurd, zodat men 
slechts de onherkenbare vleeschklompen kon verzame-
len.” Everaars was 45 jaar oud, gehuwd en vader van drie 
kinderen.

“Spoedig kwam daarop de Roode Kruisauto met perso-
neel, die W. de eerste hulp kon verlenen, evenals den 
ernstig gewonden wachtmeester B.” 

Van de gewonden bleek Hommerson er het ergste aan 
toe. “Zijn benen en onderlichaam zijn geheel verschroeid; 
hij wordt in het Diaconessenhuis verpleegd”, aldus de 
Schager Courant op 10 januari 1923. Het Diaconessenhuis 
lag destijds aan de Bovenbrugstraat op de plaats waar nu 
het Cito gevestigd is. Hommerson overleed nog diezelfde 
avond aan zijn brandwonden. Hij werd slechts 24 jaar oud 
en liet een vrouw en een zoontje van twee achter.

Enkele dagen later zijn de twee slachtoffers onder grote 
publieke belangstelling, met veel ceremonieel en in aan-
wezigheid van hoge militairen begraven. De rouwstoet 
vertrok vanuit het Diaconessenhuis.

Deze kop sierde menige krantenpagina in januari 1923. Onze wijk blijkt een eigen vuurwerkramp meege-
maakt te hebben die twee mensen het leven kostte en één persoon ernstig verwondde. Er werden zelfs 
Kamervragen over gesteld aan de toenmalige Minister van Oorlog.

Antoon Johannes Hommerson in zijn tenue als 
parkwachter van het Artilleriepark

Antoon Johannes Hommerson, de kleinzoon van de 
omgekomen parkwachter Antoon Johannes Hommerson en 
echtgenoot van Gill Hommerson-Jefferson.
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In 2013 nam mevrouw Gill Hommerson-Jefferson (72) 
haar intrek in een appartement in Aerenheem aan de Van 
Nispenstraat. Eerder dat jaar was haar man Antoon, roep-
naam Toon, overleden, na jarenlang verpleegd geweest 
te zijn in Regina Pacis. Voor haar twee kinderen en haar 
kleinkinderen wilde ze als kerstcadeau een gedenkboek 
over hem en zijn familie maken. Ze vindt het interes-
sant om familiegeschiedenissen uit te pluizen, vertelt ze 
in haar appartement met uitzicht op het Artilleriepark. 
Mevrouw Hommerson is Engelse van geboorte. In 1970 
ontmoette ze haar latere echtgenoot tijdens een vakantie 
in Zwitserland. Ze verhuisde naar Arnhem en trouwde met 
hem. Haar man runde een schoonmaakbedrijf en was een 
rasechte Arnhemmer. Zij werkte mee in het bedrijf, dat nu 
wordt voortgezet door haar kinderen Richard en Nancy en 
gevestigd is op IJsseloord 2. 

Merkwaardig
“Toen ik bezig was met het gedenkboek en de familiege-
schiedenis van de Hommersons kwam ik erachter dat de 
grootvader van mijn man in 1923 is omgekomen bij een 
ontploffing. Zijn vader was toen pas twee jaar oud en 
heeft zijn vader nooit bewust meegemaakt. En mijn man 
heeft zijn opa nooit gekend. Alle drie – mijn man, zijn 
vader en zijn grootvader - waren ze de enige zoon en alle 
drie hadden ze dezelfde voornaam: Antoon Johannes. En 
nu blijkt die ontploffing plaatsgevonden te hebben op de 
plek waar ik sinds een paar jaar woon, in het Artilleriepark 
waar ik nu dagelijks op uitkijk… Is dat niet merkwaardig? ”
Mevrouw Hommerson wilde meer weten over het ongeluk, 
maar kwam er niet achter: “Ik heb een boek over de Gele 
Rijders, die het Artilleriepark in gebruik hadden, maar 
het ongeluk staat er niet in vermeld. In Wijkcontact stond 
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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).
Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.
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Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
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

T: 026 4450218 - E: info@amelink.nl - Amsterdamseweg 115 - 6814 GC - Arnhem

Kamervragen 
Op 16 januari stelde het Tweede Kamerlid Ter Hall aan 
minister Van Dijk (Minister van Oorlog) vragen over het 
ongeluk. Ter Hall wilde van de minister weten of het juist 
was “dat in een gebouw waar ontplofbare stoffen bewaard 
werden, tevens een smederij gevestigd was, waardoor 
noodzakelijkerwijze groot gevaar voor aanraking dier 
ontplofbare stoffen [buskruit HD] met vuur geschapen 
werd.” Verder wilde hij weten of er in de smederij buskruit 
verbrand werd en of dit volgens de voorschriften gebeurd 
is. Ook vroeg hij zich af of een “gevaarlijke militaire belen-
ding” als het artilleriepark wel gehandhaafd kon worden 
“in de nabijheid van een deel van de stad Arnhem die zich 
voortdurend in de richting van het artilleriepark uitbreidt.” 
Hebben de militaire autoriteiten de gemeente gewezen op 
het gevaar voor de omwonenden of heeft de gemeente 
de militaire autoriteiten gevraagd veiligheidsmaatregelen 
te treffen?
De minister antwoordde op 14 februari. Hij erkende dat 
er inderdaad buskruit bewaard werd in het gebouw waar 
ook een smederij gevestigd was. Maar het ging volgens 
de minister slechts om kleine hoeveelheden voor dage-
lijks gebruik. Die werden bewaard in hetzelfde gebouw, 
maar niet in de smederij zelf. Tussen de bewaarplaats en 
de smederij zat een dikke muur. Voorts bestond er in de 
smederij zelf weinig gevaar voor brand.

Verbranden buskruit
De ontploffing werd veroorzaakt doordat de opperwacht-
meester “overcompleet, voor inlevering bestemd buskruit, 
afkomstig van gewijzigde kardoezen*”  verbrandde in de 
smederij. Daar was volgens de minister geen opdracht 
voor verstrekt. Of de verbranding volgens de voorschrif-
ten gebeurd is, was volgens de minister niet na te gaan 
“aangezien degenen, die de handeling hebben verricht, 
niet meer in leven zijn.”

Andere bronnen veronderstelden dat er het volgende 
gebeurd is. Everaars wilde het afgekeurde buskruit ver-
branden in de smidse. Dat is niet gevaarlijk als er kleine 
hoeveelheden tegelijk verbrand worden. Dan is de gas-

* Kardoezen (afkomstig van het Franse woord cartouche) zijn 
houders voor kruitladingen in de vorm van een koker, huls of 
zak. Bij voorlaadgeschut werden ze in de loop van een kanon 
geplaatst vóór het plaatsen van het projectiel. Door het kruit 
tot ontploffing te brengen werd het projectiel afgeschoten. 
Het buskruit mocht vanwege ontploffingsgevaar niet vlakbij 
het geschut bewaard worden. Voor elk schot moest een kruit-
loper een nieuw kardoes aanvoeren.

ontwikkeling zo klein dat zich geen ontploffingsverschijn-
selen voordoen. Het kruit verbrandt dan rustig en zonder 
opspatten. Waarschijnlijk heeft Everaars iets te grote hoe-
veelheden kruit in het vuur geworpen en is er een opspat-
tende vonk terecht gekomen in een van de open staande, 
met buskruit gevulde kisten die bovendien te dicht bij het 
smidsvuur stonden. 

Gevaar voor de omwonenden was er volgens de minis-
ter niet, omdat de dichtstbijzijnde woning op 180 meter 
afstand lag. Het ongeluk, ‘hoe treurig in zijn gevolgen’, 
heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de omgeving niet 
veilig zou zijn. Het ongeluk is volgens de minister “niet 
ontstaan door een leemte in bestaande bepalingen, doch 
doordien zonder opdracht door een daartoe onbevoegd 
persoon en zeer waarschijnlijk op onoordeelkundige wijze 
buskruit, niet voor vernietiging bestemd, is verbrand.” 

Bijzondere samenloop
Antoon Johannes Hommerson die als parkwacht geen mili-
taire, maar een burgerfunctie had op het Artilleriepark, 
had de pech in de smidse te zijn toen zijn baas te veel 
buskruit op het vuur gooide. Mevrouw Hommerson is blij 
te weten wat er gebeurd is: “Mijn kleinkinderen komen 
hier vaak over de vloer en dan kan ik hen vertellen wat 
er hier lang geleden met hun bedovergrootvader gebeurd 
is. Dat is toch een heel bijzonder verhaal, vind je niet? En 
het is toch een heel bijzondere samenloop van omstan-
digheden dat ik hier – zonder dat ik dat tevoren wist - 
ben komen wonen op de plek die zo belangrijk is in de 
geschiedenis van de familie Hommerson.”

Henk Donkers

Aankomst van de rouwstoet op het 
kerkhof. Voorop in het midden generaal 
Van der Grinten. Links van hem kapitein 
Rambonnet, waarnemend commandant 
van het corps rijdende artillerie (de 
Gele Rijders).

De rouwstoet liep langs het woonhuis 
van opperwachtmeester Everaars om 
extra kransen op te halen.

De begrafenis van de slachtoffers van 
de ontploffing op het Artilleriepark trok 
veel publieke belangstelling. Het publiek 
stond te wachten op het vertrek van de 
rouwstoet vanuit het Diaconessenhuis 
bij de huidige Sonsbeekzijde-uitgang 
van het station. Op de achtergrond het 
Tamboersbosje, een voormalig militair 
exercitieveld, op de plek waar nu de 
wifi-tuin ligt.
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Nieuws uit 
het bestuur
Ruim 25 leden uit de wijk bezochten 
onze jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. De voorzitters van de com-
missies gaven een toelichting op de 
activiteiten over 2014 en waar zij 
momenteel mee bezig zijn. 
De bestuursleden Ben van Dijen, 
Harriet Verbeek en Barend Freriks 
waren formeel aftredend. Zij stel-
den zich wederom herkiesbaar en 
de ledenvergadering ging hiermee 
akkoord.
Tevens kunnen wij Geeke Hissink 
als nieuw bestuurslid begroeten. De 
ledenvergadering ging ook met deze 
voordracht akkoord.
Verder heeft het bestuur een voorstel 
gedaan om met nieuwe statuten te 
gaan werken. De huidige statuten 
zijn 35 (!?) jaar oud en dringend toe 
aan vernieuwing. Robert Derksen gaf 
namens het bestuur nog aanvullende 
informatie.
Uit de ledenvergadering kwam het 
verzoek om de maximum termijn van 
benoeming van een bestuursfunctie 
te beperken tot 9 jaar. innen het 
bestuur zal deze opmerking meege-
nomen in de definitieve vaststelling 
van de statuten. Via de website wordt 
u hiervan op de hoogte gehouden.

De kunst- en atelierroute die zater-
dag 6 en zondag 7 juni binnen onze 
wijk en de Hoogkamp heeft plaatsge-
vonden is een succes gebleken.
De kunstenaars kregen veel belang-
stelling en waren trots om hun werk 
te laten zien!

Wijkenaanpak/wijkactieplannen 
2015-2017: de inwoners van onze 
wijk en die van de Penseelstreek 
en Transvaalbuurt krijgen medio 
september/oktober gelegenheid om 
zaken naar voren te brengen die wij 
belangrijk vinden en die eventueel 
om actie vragen. Met de wethouder 
en ambtenaren gaan we in 
gesprek en worden de 
actieplannen vast-
gesteld.
U wordt op 
de hoogte 
gehouden!

Barend Freriks, 
voorzitter
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Bert Koene kijkt in de toekomst (1) 
Vorig jaar publiceerde onze wijkgenoot Bert Koene het boek ‘De wereld van onze kleinkinderen’ 
(Uitgeverij Aspekt, voor 18,90 verkrijgbaar bij Primera). Dit jaar verschijnen ook Engelse en Duitse 
edities. In zijn onderzoek verkent hij belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
in de komende honderd jaar. Iedere wijkbewoner krijgt daarmee te maken. Wijkcontact vroeg Koene 
in een serie korte artikelen die ontwikkelingen onder de loep te nemen.
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Voor wie zich zorgen maakt over de wereld waarin zijn 
kleinkinderen zullen leven, is de belangrijkste vraag of 
de wereldbevolking in het huidige rappe tempo blijft toe-
nemen tot er krapte aan alles is – voedsel, drinkwater, 
ruimte, wat al niet. Ik kan u geruststellen, het antwoord 
is NEE. Het einde van de groei is al in zicht. De stroom 
van paniekverhalen vindt zijn oorsprong in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw (de tijd van de Club van 
Rome), toen het aantal mensen op aarde inderdaad nog 
explosief steeg. Veel commentatoren zijn in die panieks-
feer blijven steken, omdat het nog steeds waar is dat de 
wereldbevolking groeit, maar wie de moeite neemt om de 
groeicijfers over de laatste vijftig jaar per (sub)continent 
te analyseren, ziet dat het groeitempo bijna overal snel 
aan het afnemen is.
 
Overal is dezelfde demo-
grafische ontwikke-
ling gaande, maar men 
is daarin niet overal 
even ver. Waar het pad 
al helemaal is doorlo-
pen (Europa, Oost-Azië) 
groeit de bevolking 
niet meer. In de mees-
te andere regio’s is het 
einde van de groei al in 
zicht. In enkele gebieden 
groeit de bevolking nog 
in rap tempo, maar er 
is alle reden om aan te 
nemen dat ook bij deze 
achterblijvers de groei er 
over enkele decennia uit 
zal zijn. Er is namelijk 
een vanzelfsprekende 
dynamiek aan het werk. 
Wanneer gezondheids-
zorg, hygiëne en voeding 
verbeteren, daalt het 
sterftecijfer drastisch. De 
bevolking groeit dan snel. De groei gaat er weer uit als 
ook het geboortecijfer omlaag gaat. 

Wat brengt mensen ertoe minder kinderen op de wereld te 
zetten? Toegang tot contraceptiva helpt natuurlijk, maar 
verhoging van de status van de vrouw en verandering 
van de economische waarde die kinderen voor hun ouders 
hebben, zijn belangrijker. Als kinderarbeid wordt uitge-
bannen, als kinderen vele jaren naar school moeten en als 
zij ver van hun geboortedorp naar de stad trekken zodat 

zij hun ouders op hun oude dag niet meer kunnen ver-
zorgen, dan trekt men uit een kind geen voordeel meer. 
Integendeel, het is een grote kostenpost geworden. Wie 
enigszins wil meekomen in de moderne consumptiemaat-
schappij kan zich geen grote kinderschaar veroorloven.

Die ontwikkeling is in veel derdewereldlanden verbluffend 
snel gegaan. Voorbeelden: in Bangladesh daalde het aan-
tal kinderen per vrouw van 6,6 in 1980 naar 2,3 in 2010, 
in Iran in dezelfde tijd van 6,3 naar 1,9. Belangrijker 
nog dan het hoge tempo van de daling, is het feit dat 
de daling van de geboortecijfers in die landen slechts 
weinig later inzette dan de daling van de sterftecijfers. 
Er is daar dus geen lange periode geweest waarin veel 
meer werd gebaard dan gestorven. De volledige over-
gang van hoge naar lage sterfte- en geboortecijfers, die 

in Europa bijna twee eeu-
wen heeft geduurd, wordt 
in ontwikkelingslanden in 
slechts enkele decennia 
doorlopen. Dat is de reden 
waarom de wereldbevol-
king – nu ongeveer 7 mil-
jard – ergens tussen 2050 
en 2100 zal stabiliseren 
op een niveau van 10 à 
11 miljard zielen, in plaats 
van door te schieten tot 
een veel hoger getal.

De zachte landing hebben 
we uiteindelijk te danken 
aan het door sommigen 
zo verfoeide proces van 
globalisering. Dat leidt er 
immers toe dat derde-
wereldlanden zich econo-
misch, sociaal en cultureel 
in hoog tempo aanpassen 
aan de westerse wereld. 
Zij importeren op die 

manier de voorwaarden voor lage geboortecijfers, terwijl 
Europa er vroeger op de tast moest komen. 
 
Dit alles is gebaseerd op feiten en getallen. Het enige wat 
nog onzeker is, is hoe snel of hoe langzaam het geboor-
tecijfer zal gaan dalen in de enige grote regio die nu nog 
achterblijft: Afrika ten zuiden van de Sahara. Daarvan zal 
het afhangen of onze kleinkinderen de aarde met 10 of 
met 11 miljard wereldburgers zullen delen.  

De groei van de wereldbevolking

Buitenspeeldag 2015
Buiten (op straat) spelen is gezond, maar wordt blijkbaar steeds minder van-
zelfsprekend. Daarom werd op woensdag 10 juni op meer dan 1.000 plaatsen 
in Nederland de Buitenspeeldag georganiseerd. Het was er dit jaar ideaal weer 
voor. In onze wijk werd deze door buurtbewoners georganiseerd op het drie-
hoekje tegenover Albert Heijn. Er kwamen veel kinderen en moeders op af, 
maar ook enkele vaders en oppassende grootouders.

Henk Donkers

PLAATSING VAN EEN 'GUBBELS'

Het aantal verkochte houtdrukken ter financiering van een beeld van 
Klaas Gubbels in onze wijk bedroeg medio juni 2015 ongeveer 75% van 
wat er nodig is. Het ziet er dus echt naar uit dat het geld, benodigd voor 
constructie en plaatsing van ‘een Gubbels’, wordt gehaald.

Recentelijk had de kunst- en cultuurcommissie een gesprek met de 
commissie leefomgeving van onze wijk en een overleg met de gemeen-
teambtenaar ‘kunst in de openbare ruimte’. Bij beide gremia zijn de 
bezwaren van enkele bewoners tegen de beoogde locatie in het drie-
hoekje bij de Burg. Weertsstraat en Amsterdamseweg uitgebreid aan 
de orde geweest en werden deze uiterst zorgvuldig gewogen. Een en 
ander leidt echter vooralsnog niet tot het aanwijzen van een andere 
locatie van het beeld. 

Wel werd duidelijk dat beide commissies en de betrokken ambtenaar 
zullen streven naar een upgrade van de locatie, waarbij de huidige 
‘verrommeling’ plaatsmaakt voor ‘groter groen’ dat wordt geflankeerd 
door een ‘Klaas’. 
Gezien de naderende vakanties liggen de ontwikkelingen nu even stil. 
Wordt vervolgd, 

Marjanne Knüppe – Hüsken
voorzitter van de commissie kunst en cultuurFo
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Kliko’s aangekleed met geel doek en heel veel men-
sen met foldertjes in hun hand. Dat is het straat-
beeld tijdens het weekend van 6 en 7 juni. De Kunst 
& Atelierroute is weer een succes. Op maar liefst 
36 locaties zijn kunstwerken te zien van wijkbe-
woners uit de Burgemeesterswijk, de Hoogkamp, 
de Sterrenberg en Gulden Bodem. Alle locaties zijn 
van verre herkenbaar door de blikvangende, aan-
geklede kliko’s. 

Hilde Schneider heeft in haar atelier aan de Zijpendaalseweg 
zaterdag tegen de veertig bezoekers gehad. Binnen zijn 
er vooral tekeningen en schilderijen, in de tuin staan 
haar beelden. Overal lopen mensen rond. “Ik krijg heel 
veel echt geïnteresseerde bezoekers. Mensen stellen veel 
vragen en maken ook foto’s van mijn werk. Zaterdag 
waren er meer dan dertig bezoekers. Ik was kapot aan 
het eind van de dag!” Hilde woont en werkt al sinds 
de jaren zeventig in het pand aan Zijpendaalseweg. 
Tientallen Arnhemmers hebben in de loop der jaren schil-
derles gehad bij Academie Hilde. Sinds een paar jaar is 
ze gestopt met lesgeven en concentreert ze zich op haar 
eigen werk.

Nieuwsgierig naar het pand
In het atelier van John Ebben aan de 
Rozenstraat worden wel schilderlessen 
gegeven. Hij laat werk van zijn cursisten 
zien. “Er komen bezoekers die geïnte-
resseerd zijn in schilderlessen, maar 
ook mensen die vooral dit pand eens 
van binnen willen bekijken”. John deed 
zeven jaar geleden ook mee aan de 
route. Dat was in zijn vorige atelier 
aan de Burgemeester Weertsstraat. Daar 
moest hij uit en samen met zijn partner 
kocht hij het monumentale gebouw aan 
de Rozenstraat. Als bezoekers nieuwsgierig 
zijn naar het pand krijgen ze een rondleiding. 
Willen ze meer informatie over de schilderlessen, 
dan licht hij een tipje op van zijn werkwijze. De eind-
producten van zijn leerlingen hangen aan de muur, maar 
hoe ze tot hun definitieve werk komen laat hij zien aan de 
hand van schetsen en collages in mappen. En denk niet 
dat een schildercursus bij John een vrijblijvende bezig-
heid is. “Ik besteed erg veel tijd aan de voorbereiding en 
wil mensen graag begeleiden. Natuurlijk verwacht ik dan 
wel dat mensen er serieus mee bezig gaan”, laat hij aan 
geïnteresseerden weten.

Je leven als kunstwerk
In een bovenwoning aan de Bouriciusstraat houdt Rem 
Cornelisse open huis. Ook hier lopen mensen af en aan. 
Drie jaar geleden kwam Rem vanuit Amsterdam naar 
Arnhem. Haar gezin vroeg de eerste periode veel tijd, 
maar het laatste jaar is er weer meer ruimte voor haar 
beeldend werk. Ze studeerde aan de Rietveldacademie in 
Amsterdam en had een eigen ontwerpbureau. Nu heeft 
ze het bedrijf MYLIFEPRINT en maakt ze kunstwerken 
met als uitgangspunt het leven van haar opdrachtgevers. 
“Ik ga met de mensen praten en fotografeer met mijn 
iPhone dingen die een rol spelen in het leven van die 
persoon. Ze kunnen zelf ook beeldmateriaal aanleveren. 
Met dat beeldmateriaal ga ik aan de slag en maak ik een 
kunstwerk op maat”. Het beeldmateriaal verwerkt zij met 
de computer. Het resultaat print ze op canvas en spant 
ze daarna op een frame. In de kamer zijn verschillende 
van haar werken te zien. Opvallend is dat bezoekers lang 
naar de werken kijken. “Er zitten zoveel lagen in het werk 
en er is zoveel in te zien”, constateert een bezoeker. Rem 
lacht. “Ik heb meegemaakt dat ik een berichtje kreeg van 
een kind uit het gezin waar ik een werk voor maakte. Ze 

ontdekte na weken dat ik haar lievelings-
knuffel erin verwerkt had.” 

Rem is blij met het bezoek tijdens 
de atelierroute. “Ik ben hier nog 

niet zo lang mee bezig en 
krijg nu vooral opdrachten 
uit mijn kring van familie en 
vrienden. Dat begint al wat 
uit te breiden, maar hoe 
meer mensen weten wat 
ik doe, hoe beter!”

Hanneke Nagel

10 11

Kunst- en atelierroute 2015

Kunstwerken van 
wijkbewoners 
op 36 locaties

> 
In het atelier bij 

Rem Cornelissen (rechts)

< 
In het atelier van John Ebben (rechts)

Izaak Evertslaan 3
6814 JH Arnhem
Postbus 57
6800 LJ Arnhem
T 026 446 24 20
info@boverhijn.nl
www.boverhijn.nl

Berijk interieur en advies 
Ester Lipsch

v. Lawick v. Pabststraat 91
6814 HC Arnhem

openingstijden 
do vrij za 11 - 17 uur

of op afspraak
 

06 14 288 498
info@berijk.nl
www.berijk.nl
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Michel van Tooren van 
Wijnkoperij Bloem presen-
teerde een vragenronde over 
wijn. Iedereen kreeg een zwart 
bekertje wijn en moest raden of 
het witte of rode wijn was. In 
een zwart bekertje kun je dat 
niet zien en moet je dus afgaan 
op de smaak. Bijna ieder-
een dacht rode wijn te proe-
ven, maar het was een witte 
Chardonnay. 

12

Aan de tweede KwartierKwis op zaterdag 27 juni 
deden maar liefst elf teams van vier tot zes deel-
nemers mee. Dat waren er twee meer dan vorige 
keer. Het bestuur van de wijkvereniging had ook 
een team geformeerd, hoewel niet alle bestuurs-
leden in dezelfde straat wonen, maar dat was 
bij meer teams het geval. Met elf teams was het 
dus weer een gezellige drukte in La Cannette 
en er heerste weer een opgewonden sfeertje. 
Ook de winnaar de eerste quiz, het team van 
Sweerts de Landasstraat Boven, deed weer mee. 
De trofee, het bordje Slimste Straat, dat een 
half jaar bij de ingang van de straat gehangen 
had, had het team meegenomen en overhandigd 
aan de feestcommissie. Vorige keer boekten ze 
een nipte overwinning. Ze rekenden er niet op 
dat ze het bordje opnieuw meer naar huis zou-
den kunnen nemen. Andere teams waren uit op 
revanche.
Net als vorige keer waren er weer zeven ron-
des van zeven vragen. Ze gingen over Film 
(Raymond Meeuwsen), Wijn (door Marja en 
Michel van Tooren van Wijnkoperij Henri Bloem), 
de Koude Oorlog (Ton Schulte en Pieterbas 
Lalleman), Natuur & Techniek (Paul Dijkhuizen), 
huizen in de Burgemeesterswijk (Rudolf Jekel), 
Kaarten (Henk Donkers) en Muziek (Mischa 
Koops). Bij de laatste ronde was nog een bonus-
punt te verdienen en daarnaast was er nog een 
petje-op-petje-af-quiz. Er waren 52 punten te 
behalen. Na een spannende strijd ging de eer 
uiteindelijk toch weer naar de winnaar van de 
vorig quiz, Sweerts de Landas Boven. Het team 
behaalde 23 punten. ABBA (Van Pallandtstraat; 
vorige keer tweede) en Gneomar Genoeglijk 
(Van Nispenstraat) eindigden met 21 punten 
ex aequo op plaats twee en drie. Het aantal 
behaalde punten was veel geringer dan in de 
vorige quiz, toen Sweerts de Landas Boven won 
met 34 punten. Blijkbaar was deze quiz dus een 
stuk moeilijker dan de vorige. Er waren nogal 
wat vragenclusters waar teams geen enkele of 
slechts één vraag goed hadden.

Henk Donkers

De tweede KwartierKwis

RELAAS VAN EEN VRAGENMAKER

Op 27 juni vond in La Cannette de tweede KwartierKwis plaats. Bij de eerste was 
ik lid van het winnende team. Voor de tweede was ik gevraagd een cluster vragen 
te maken over ‘iets met landkaarten’ en in mijn hoedanigheid als vragenmaker 
een stukje te schrijven voor Wijkcontact.
De feestcommissie die de KwartierKwis zeer gedegen voorbereidt, wilde tien vra-
gen, zowel open vragen als meerkeuzevragen. De commissie zou er kritisch naar 
kijken en er dan zeven uitkiezen, want de hele quiz bestaat uit zeven keer zeven 
vragen + een pet-op-petje-af-quiz. Tevoren moest de presentatie nog een keer 
geoefend worden in La Canette.
Ik was gevraagd vragen te maken rondom het onderwerp ‘kaarten’. Ik ben van 
huis uit geograaf, maak o.a. bosatlassen en heb in de wijkkrant een rubriek ‘onze 
wijk op oude kaarten’. Kaarten zijn dus een beetje ‘mijn pakkie an’. 
In de eerste Kwartierkwis ondervond ik dat er best pittige vragen gesteld werden. 
Dat is niet vreemd want we wonen in een wijk met veel hogeropgeleiden. Toch 
vond ik het moeilijk om het juiste niveau in te schatten. De vragen moeten niet 
zo gemakkelijk zijn dat alle teams ze zonder problemen goed beantwoorden, maar 
ze moeten ook weer niet zo moeilijk zijn dat elk team er grote moeite mee heeft. 
De vragen moeten wel onderscheidend zijn. 
Ik had ik een serie vragen gemaakt op basis van Google Earth beelden. Als intro-
ductie had ik een filmpje van een oude reclame voor Dommelsch bier. Vanuit een 
satelliet wordt daar ingezoomd op uiteindelijk een strand, waar een dame topless 
ligt te zonnen met naast zich een Dommelsch biertje. Het laatste beeld is de 
kroonkurk. Ik had vier series vragen gemaakt inzoomend vanuit de ruimte. 

De eerste serie was van grote 
hoogte en toonde vier eilan-
den. Op Google Earth kun je 
aanvinken welke gegevens je 
weergegeven wilt zien. Voor 
de vraag had ik alles uitge-
zet. Niemand zag dus plaats-
namen en dergelijke. Maar 
ja, er zijn zoveel eilanden 
op de wereld. Grote en klei-
ne, bekende en onbekende, 
dichtbij en ver weg. Welke 
neem je? Geef je ze weer in 
noord-zuid-richting of kantel 
je sommige? Moeten ze alle 

vier de eilanden raden of ben ik tevreden als ze er drie van de vier goed hebben? 
Moeten het open- of meerkeuzevragen worden? De feestcommissie wilde het lief-
ste meerkeuzevragen, maar dan werden de antwoorden te gemakkelijk, vond ik.
Vervolgens had ik – verder inzoomend - een serie beelden van Nederland, een 
serie van Arnhem en een serie van de Burgemeesterswijk. Allemaal open vra-
gen. De feestcommissie koos voor twee series: over eilanden en over Arnhem. 
Uiteindelijk heb ik een meerkeuzevraag uitgewerkt over eilanden en een open 
vraag over Arnhem. En elke keer weer de overweging: is het niet te gemakkelijk 
en ook niet te moeilijk? Bij de beelden over Arnhem bleef ik in de buurt van de 
Burgemeesterswijk, opdat deelnemers straks zouden roepen: “O ja, natuurlijk”. 
Moeilijk was te bepalen hoe ver je uitzoomt en daardoor de locatie verraadt. 
Beelden van Arnhem als illustratie

Dit stukje heb ik geschreven vóór de Kwartierkwis. Ik ben benieuwd hoe de vra-
gen ‘vallen’, of ze ‘onderscheidend’ waren, hoe ze gemaakt worden. Er waren 
zeven punten te behalen voor mijn vragenblok. De scores varieerden van 0 tot 5 
punten. Van de elf teams hadden vijf teams 3 vragen goed, twee hadden er 0 of 
1 goed, en twee 4 of 5. Dat is best een aardige verdeling.
Als u een vragencluster wilt maken en presenteren, stuur dan een mailtje naar 
kwartierkwis@gmail.com 

Henk Donkers

‘Sweerts de Landas Boven’ 
opnieuw Slimste Straat 

Vraag 4: Welk stukje Arnhem is dit? 

A 
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Op zaterdag 30 januari vindt de volgende 
Kwartierkwis plaats. Vanaf 28 novem-
ber kunt u zich als team weer inschrij-
ven. Via de facebookpagina https://www.
facebook.com/KwartierKwis kunt u op de 
hoogte blijven. Wilt u een vragencluster 
maken, stuur dan een mailtje naar kwar-
tierkwis@gmail.com
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BEDRIJF IN DE WIJK

Het staat niet op de gevel, maar Brahma Kumaris, spiri-
tuele Academie (BKSA) is een pand, waarin workshops en 
lezingen worden gegeven voor mensen die de innerlijke 
schoonheid in zichzelf willen ontdekken en ontplooien. De 
academie is herkenbaar aan een standaard met folders 
voor de locatie aan de Burgemeester Weertsstraat no 142. 
Voorheen zat er Stichting Lindenhout, een instelling voor 
jeugdzorg. De workshops, lezingen en cursussen geeft 
Anne Hoette (je spreekt het uit als Hutte). Zij komt oor-
spronkelijk zelf ook uit de zorg. Ze was operatieassistent 
en kraamverzorgende, maar zocht 20 jaar geleden een 
manier om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor 
haar eigen geluk. Haar spirituele inslag bracht haar bij 
Brahma Kumaris, die in 100 landen een netwerk heeft 
van ongeveer 8500 studie- en meditatiecentra en oor-
spronkelijk afkomstig is uit India. De pas geopende vesti-
ging is Arnhem is de 10e in Nederland. In Amsterdam zit 
het hoofdcentrum. Voorts zijn er academies in Alkmaar, 
Almere, Den Haag, Hilversum, Middelburg, Rotterdam, 
Utrecht en Zwolle. Maar dit terzijde. 

Meditatie en spirituele vorming
Brahma Kumaris legt de nadruk op meditatie en spirituele 
vorming, waarvoor verschillende onderwijsprogramma’s 
zijn ontwikkeld. 

Het cursusaanbod van de academie is divers. Zo worden 
in Arnhem onder meer cursussen gehouden in Positief 
Denken, Raja Yoga meditatie en Boosheid Overwinnen. 
Daarnaast wordt elke derde zondag van de maand deel-
genomen aan het Wereld Meditatie Uur. Uitgangspunt is 
steeds dat mensen de kans wordt geboden zichzelf te 
leren kennen en spiritueel te groeien. Dat wordt wereld-
wijd kosteloos gedaan, om zoveel mogelijk personen de 
gelegenheid te geven zich spiritueel te ontwikkelen. ‘Hoe 
meer mensen met een vredige geest, des te vrediger is de 
wereld’, is de gedachte erachter. Meditatie is daarbij een 
van de belangrijkste ingrediënten. 

Een reis naar binnen
“Meditatie is als een reis naar binnen, naar wie je werkelijk 
bent” vertelt Anne Hoette. “Daar leren we onze spirituele 
krachten en kwaliteiten kennen, versterken en gebruiken. 
Dat geeft ons de mogelijkheid oude impulsieve gewoonten 
en negatief denken te veranderen in een constructieve 
response op de dingen om ons heen. Spirituele kracht 
geeft je de mogelijkheid creatief te denken in plaats van 
automatisch en te kiezen voor liefde en harmonie in plaats 
van stress en conflict.”

Positief denken
In de vele informatie die we over Brahma Kumaris op 
internet kunnen vinden, is die op de eigen sites het uit-
voerigst en informatief (www.bksa.org en www.bkwsu.
org). Zo vernemen we dat de cursus ‘Positief denken’ 
zelfs in Nederland is ontworpen en ontwikkeld. Op een 
systematische manier wordt er inzicht gegeven in alge-
meen voorkomende gedachtesoorten; in de ontwikkeling 
en omzetting van gewoontepatronen en verslavingen; 
het evenwicht tussen hoofd en hart; de principes van 
emotionele en geestelijke vrijheid, en in de 
waarde van acht spirituele krachten. 
Andere thema’s die bij Brahma Kumaris 
Spirituele Academie worden behan-
deld, zijn dus onder andere Leven 
zonder stress, Boosheid overwin-
nen en Zelfrespect ontwikkelen.

Oefeningen
De workshops die bij Brahma 
Kumaris worden gegeven, wor-
den onder andere ondersteund 
door oefeningen. De vestiging 
in Arnhem, die 19 0ktober 2014 
werd geopend, wordt langzaam 
maar zeker ontdekt door mensen 
die van spiritualiteit een speerpunt in 
hun leven hebben gemaakt.

Elke woensdagavond is er een open meditatie 
van 18.30 tot 19.15 uur waar iedereen 
aan mee kan doen. Elke derde zondag 
van de maand is er van 18.15-19.30 
gelegenheid mee te doen aan het 
Wereld Meditatie Uur. Het cursus 
aanbod is te vinden op www.
bksa.org/agenda/arnhem. Voor 
nadere informatie kunt u ook 
telefonisch contact opnemen 
via nummer 026-7850232.

Maarten van IJzer
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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: 
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Anna Hoette voor de Brahma Kumaris Spirituele Academie 
aan de Burgemeester Weertsstraat 142.

Op de Brahma Kumaris 
spirituele academie 
leer je wie je écht bent
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‘Berichten van de Spotvogel’

Wat kan ik zeggen tegen jullie bekenden van Ad Gerritsen, 
familie en vrienden, kenners en liefhebbers, vol van ver-
halen, gedachten, vreugde en verdriet. Wat kan ik toe-
voegen aan deze rijkdom van persoonlijke herinneringen, 
ik weet veel minder dan jullie, ieder afzonderlijk, van 
deze man, kunstenaar, echtgenoot, vader, grootvader, 
vriend en vakgenoot.
Het enige wat ik wel weet is dat ik, net als jullie, heel 
erg veel hou van zijn werk, zijn krachtige compromisloze 
schilderijen.
En dat is wat ik lees in alle stukken die over Ad zijn 
geschreven, in het verleden, in het heden en in het nu, 
na zijn dood. Het heden waarin Ad verder leeft in zijn 
schilderijen, vitale doeken die alle menselijke emoties 
weergeven, even virtuoos als meedogenloos. Binnenste 
buiten, geen mooimakerij, geen gevlij, geen concepten 
of kunstjes, maar echtheid … die de vraag oproept de 
waarheid te vinden in jezelf, de confrontatie aan te gaan! 

DEZE TENTOONSTELLING IS EEN POST 
MORTEM BERICHT VAN DE KUNSTENAAR

De tentoonstelling kreeg de briljante titel: Berichten van 
de spotvogel! We zouden deze tentoonstelling, de 6de 
solo al in dit Museum, kunnen opvatten als een post 
mortem bericht van de kunstenaar. De spotvogel heeft 
een gele borst, een lange puntige snavel als een scherp 
potlood en een kwieke grijze kuif als kwast. Zijn vriende-
lijke, indringende kraaloogjes kijken dwars door je heen. 
Hij is een beschermde soort, een zomergast en wordt in 
Vlaanderen ook wel het weveke genoemd en in Friesland 
het papierflugelse omdat hij vaak zijn nesten weeft met 
stukjes papier, een kunstenaar!

Eind 1800 schreef men al dat de spotvogel “den spot 
dreef met mensch en zijn lot”!
De spotvogel imiteert genadeloos alle geluiden van 
andere zangvogels, onder meer die van de rietzanger, het 
puttertje en de merel. Het repertoire kent dan ook geen 
grenzen, net als zijn leefgebied. 

Ook Ad imiteert, kent geen grenzen, drijft de spot, stelt 
aan de kaak, en verbouwt ons warme nest tot uitkijkpost 
op de wereld om ons heen en schept in zijn werk een 
nieuwe beeltenis, verontrustend als het uitkomen van 
een koekoeksei.

In Museum Arnhem is deze zomer de tentoonstelling 
‘Berichten van de Spotvogel’ van Ad Gerritsen te zien. De 
kunstenaar overleed 2 april op 75-jarige leeftijd, ander-
halve maand voor de opening van zijn tentoonstelling. Ad 
Gerritsen woonde aan de Lawick van Pabststraat samen 
met zijn vrouw en muze Marianne. Hier groeiden ook zijn 
twee dochters Kathelijn en Belle op.
‘Berichten van de spotvogel’ is de zesde solotentoonstel-
ling van Ad Gerritsen in het Arnhemse museum. In 1970 
had hij er zijn eerste tentoonstelling en in de loop der 
jaren heeft het museum meer dan honderd werken van 
hem verzameld.
‘Berichten van de spotvogel’ omvat schilderijen, grafiek en 
tekeningen, zowel uit de eigen collectie van het museum 
als uit particuliere collecties. In de tentoonstelling staan 
drie belangrijke thema’s in het werk van Gerritsen cen-
traal: vrouwen, jeugd en misdadigers. De kwetsbaarheid 
van de enkeling is een terugkerend motief binnen deze 
thema’s. In de publicatie bij de tentoonstelling schrijft 
curator Mirjam Westen: “Gerritsen richtte zich van meet 
af aan in zijn kunst op die zogenaamde kleine mechanis-
men van individuen en groepsgedrag, op systemen van 
in- en uitsluiting die het onderscheid tussen dader en 
slachtoffer, tussen normaal en afwijkend, tussen deugden 
en ondeugden en tussen hoeren en hoerenlopers voeden 
en in stand houden. Het schematische denken en de cli-

“Compromisloze eerlijkheid  en groot menselijk inzicht”
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chés die daar nauw verwant mee zijn, daarmee wenste 
hij af te rekenen.” 
In diezelfde publicatie schrijft Inge Pollet, samensteller 
van de expositie, over haar contact met de kunstenaar 
en over de totstandkoming van de tentoonstelling. Verder 
biedt de publicatie een overzicht van de schilderijen die 
Gerritsen vanaf 2002 heeft gemaakt.
Aan het begin van de tentoonstelling is een gefilmd kun-
stenaarsportret te zien van Ad Gerritsen. Samen met de 
vitrines met voorstudies en voorwerpen uit zijn atelier 
geeft dit portret een indruk van de inspiratiebronnen en 
werkwijze van de kunstenaar. 

Hester Alberdingk Thijm is directeur van de AkzoNobel Art 
Foundation, de bedrijfscollectie van AkzoNobel, waarin Ad 
Gerritsen met verschillende werken vertegenwoordigd is. 
Zij opende op 22 mei de tentoonstelling ‘Berichten van 
de spotvogel’ met onderstaande woorden. We drukken 
ze hier graag af ter nagedachtenis aan deze bijzondere 
kunstenaar. Hij was ook een betrokken wijkgenoot die met 
de verkoop van speciaal voor dat doel gemaakte kunst-
werken – samen met zijn vriend Klaas Gubbels – activi-
teiten sponsorde van de kunst- en cultuurcommissie. De 
tentoonstelling ‘Berichten van een spotvogel’ kunt u nog 
bezichtigen tot 30 augustus in Museum Arnhem.

Hanneke Nagel

Onder de chOcOladebOOm (1997)

Hommage aan kunstenaar/wijkgenoot Ad Gerritsen
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Ad Gerritsen spot zijn onderwerpen zorgvuldig, van 
foto’s, van impressies uit tijdschriften en media en voegt 
er een geheel eigen laag aan toe. Hij zet het beeld als het 
ware stil en daardoor op scherp, om ons de tijd te geven 
de manipulerende kracht van het beeld te herkennen en 
te ontkrachten.

Streamer: Ad zet het beeld als het ware stil en daardoor 
op scherp, om ons de tijd te geven de manipulerende 
kracht van het beeld te herkennen en te ontkrachten

Zijn soms stroef geschilderde en toch ook kleurrijke wer-
ken zijn niet uit op behagen, in tegendeel. Toch verleiden 
ze je tot overgave, realisatie, begrip en bijna empathie 
voor de vijand, de terrorist, de moordenaar, de politicus, 
de dictator, mensen zoals jij en ik. Ik + de Ander …. De 
Ander+ Ik. 

Toch zijn er geen vooroordelen, is het werk niet dogma-
tisch, wel streng maar Ad laat je de keuze, hij oordeelt 
niet.

Behalve dan, als een criticus een iets te vast omlijnde 
mening ventileert over zijn werk, want hij weet zelf maar 
al te goed wat er kan gebeuren met tekst en beeld, dat 
kan eindeloos herhaald en bewerkt worden, en dan is er 
ineens een nieuwe waarheid geboren.

En juist die absolute waarheid schuwt Ad, want die 
bestaat niet. Plato omschreef de waarheid als de wereld 
achter de zintuiglijke wereld.

AD LAAT ONS DE WAARHEID ACHTER DE 
ZINTUIGLIJKE WERELD ZIEN.

En dat is de wereld die Ad Gerritsen ons laat zien. Als 
een spotvogel citeert hij alle misstanden en extremiteiten 
uit de maatschappij, de wereld om ons heen, dichtbij en 
ver weg. Met een geluid dat wij als onze eigen stem her-
kennen, lokt hij ons in onze eigen val, ons vooroordeel. 
What you see is NOT what you get. En vast zit je in de 
materie, in de olieverf en in het discours met jezelf en 
het onderwerp.

Het schilderij Berlijn 1954 toont ons een jonge vrouw 
in een zwarte jurk gehuld, in een landschap van zwarte, 
bijna abstracte vormen en schaduwen, donkere sjablo-
nen van huizen op de achtergrond met in haar hand een 
bosje bloemen, bijna de enige kleurtoevoeging in het 
schilderij, en een brief …. . Het geschreven woord, een 
liefdesbrief voor haar omgekomen geliefde, waarop zij 
nooit meer antwoord krijgt …. De onbeantwoorde vraag 
die altijd pregnant aanwezig zal blijven in het leven van 
de weduwe, als metafoor voor de leidraad in vele werken 
van Ad. Alsof het steeds stellen van de vraag, het schrij-
ven van de brief, het vinden van de woorden of het ver-
beelden van de geschiedenis op een schilderij, ons keer 
op keer dwingt om ons te verhouden met het leven, het 
NU, en ons geen antwoorden maar wel nieuwe inzichten 
verschaft. Het IS en het BLIJFT: loop er niet van weg! De 
dikke laag olieverf op het schilderij bedekt niet het leed, 
het dompelt de details onder die er niet toe doen, Het 

zwart is als klei waarin je voeten worden vastgeklonken. 
Je ogen worden de beeltenis van het schilderij ingezo-
gen; zij worden als vanzelf gevangen door de blik van 
de vrouw. Van afstand bijna een fotografische impressie, 
van dichtbij gegroefd, verdrietig maar ook zo wilskrachtig 
en sterk!

Op dat moment, verplaats je je in die zwarte vrouw, je 
bent haar, loopt naar het graf, legt er de bloemen neer 
en leest de brief.

Het persoonlijke wordt uniform, de bron een foto, het 
schilderij een spiegel; het wordt een aangrijpend tijdloos 
monument, waar de beschouwer zijn eigen verhaal aan 
toevoegt.

DE ZWARTE WEDUWE IS EEN 
ARCHETYPISCH BEELD

De zwarte weduwe is een archetypisch beeld van vele 
beroemde weduwen, variërend van de Mona Lisa, waar-
van een hypothese luidt dat zij de weduwe was van de 
graaf van Milaan omdat ze een zogeheten weduwesluier 
om haar hoofd droeg, tot aan de beroemde foto van de in 
zwarte rouwkleding gehulde Jackie Kennedy.

Pas geleden toonde ik de afbeelding van het schilderij aan 
een 88-jarige vriendin, Tineke. Zonder haar de titel van 
het schilderij te noemen, Berlijn 1954, vroeg ik haar wat 
ze zag. ‘Een weduwe’, zei ze stellig, net als ik.

En? Zie je nog meer?

‘Ja, het is zo donker, het voelt alsof het iets met de oorlog 
te maken heeft. Het zou mij niet verbazen als die vrouw 
een Duitse was’. Zorgvuldig vermeed zij het woord mof. 
‘Misschien komt het omdat ik er de afgelopen weken weer 
wakker van heb gelegen, 70 jaar na dato, op 10 mei was 
de invasie en werden de joodse meisjes uit mijn klas 
aan hun haren de klas uit gesleept, aan kop en kont de 
vrachtwagen in gegooid’.

Ik bevestig haar dat haar vermoeden klopt, het is inder-
daad een schilderij van een Duitse weduwe: Berlijn 1954.

Even is het stil, dan zegt ze: ‘De laatste Duitser mag voor 
mij de boom in. Toch begrijp ik dat die vrouw net zo ver-
drietig is als ik, om het verlies van mijn man’.

Het schilderij is begrepen, de suggestie aangegrepen, om 
het verhaal eigen te maken, zelfs een hoofdstuk aan toe 
te voegen.

Opvallend genoeg is er in het werk van Ad Gerritsen 
nauwelijks sprake van een mysterie of suggestie. Het is 
daarvoor te kaal, te direct en nu zou ik willen zeggen niet 
romantisch, want dat was zeker niet waar Ad op uit was. 

TOCH HEEFT HET SCHILDERIJ EEN 
OVERMOEDE EN WELLICHT OOK ON-
BEDOELDE LICHT ROMANTISCHE TOETS

19
Berlijn 1954 (2011)

Hommage aan kunstenaar/wijkgenoot Ad Gerritsen
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Toch heeft het schilderij Berlijn 1954 een onvermoede 
en wellicht ook onbedoelde licht romantische toets, al 
was het alleen maar het feit dat we bloemen en liefdes-
brieven zo goed kennen uit de kunstgeschiedenis. Denk 
aan het schilderij “de liefdesbrief” van Vermeer. Bloemen 
werden geassocieerd met zuiverheid, vergankelijkheid en 
sterfelijkheid. En bij die laatste drie begrippen denken 
wij nu direct aan Ad: De zuiverheid van zijn werk, de 
vergankelijkheid van het leven en zijn onvermijdelijke 
sterfelijkheid. 

Dit schilderij is nu misschien wel op te vatten als een ode 
aan Marianne. En een oproep aan ons, om het werk van 
Ad met ons mee te dragen, uit te dragen, door te geven. 
Een tentoonstelling als deze is als een tijdloos manifest 
van de kunst, van rechtvaardigheid, van compromisloze 
eerlijkheid, van groot menselijk inzicht, van onbetwist 
hoge kwaliteit, en van onschatbare waarde voor de toe-
komst. 

En die spotvogel? Die is alweer gevlogen …………. Ver weg 
……. Hoog boven ons. 

Luister maar….. (hier komt dan een geluidsopname van 
de spotvogel) 

Hester Alberdingk Thijm  

Hommage aan kunstenaar/wijkgenoot Ad Gerritsen

In Maskotte (2011) komen veel van Gerritsens thema’s 
terug zoals de ‘cliché-mannen; lompe meelopers en 
klierige gasten, maar vooral het overall motief van de 
kwetsbare enkeling. Zoals in meer van zijn werken, moet 
de vrouw het hier ontgelden. Ze wordt bespot, getreiterd, 
tot het uiterste gedreven. Haar werkelijke zelf genegeerd.
(Ontleend aan Inge Pollet, ‘Over de totstandkoming van 
Berichten van een spotvogel’ in ‘Berichten van een spot-
vogel’)

In Maskotte is een interessant thema uit de Tweede 
Wereldoorlog afgebeeld: het kaalknippen van moffen-
meisjes, omringd door een joelende menigte, een popu-
laire gewoonte die in veel steden onderdeel uitmaakte van 
de bevrijdingsfeesten. Het is niet moeilijk te begrijpen wat 
Gerritsen aan dit onderwerp fascineerde. De complexe 
verhouding tussen dader en slachtoffer, de onmachtige 
eenling ten opzichte van de groep, schaamte, de inwis-
selbaarheid van goed en kwaad, machtsverhoudingen, de 
dwang van de publieke opinie – het zit er allemaal in. […] 
De stroeve, bijna onhandige manier van schilderen die 
Gerritsen zo eigen is, sluit naadloos aan bij de ongemak-
kelijke situatie. 
(Ontleend aan Fleur Junier, ‘Gewoon zo is helemaal niet zo 
gewoon’ in ‘Berichten van een spotvogel’)

Hun gezichten verschillen nog enigszins van elkaar, maar 
in hun blauwe uniformen vormen ze met hun vastberaden 
blik en strijdlustig opgeheven vuist een homogene groep, 
waarin voor afwijkende meningen kennelijk geen plaats is.

(Ontleend aan Mirjam Westen, ‘Kriminelen met een K’ in 
‘Berichten van een spotvogel’) Ad met kleinzoon op weg naar Vitesse
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

E E N  M O O I E  W E B S I T E  V O O R  €  497, -
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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Zijpendaalseweg 83 staat op de hoek met de Van Pallandtstraat. De huisnum-
mers 1, 1-2 en 1-3 hebben daar hun deur en brievenbus. Het hoekpand is gemeen-
te- noch rijksmonument. De renovatie is van veel latere datum. Van de roodbruine 
bepleistering moet je houden.

  www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone
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Joukje Vastenholt en 
Bob Roelofs starten een 
nieuwe Bed & Breakfast 
in de wijkFo
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Logeren in een stadsboerderij, tevens rijksmonu-
ment, midden in Arnhem? Het kan sinds 1 juni Joukje 
Vastenholt een Bed & Breakfast in Stadsboerderij de 
Teerplaats is begonnen. Als nieuwe bewoonster van 
de Burgemeesterswijk – samen met haar man Bob 
Roelofs – is zij verantwoordelijk voor een geheel 
nieuwe invulling van de fraai gelegen boerderij.

Voor Joukje ging met de nieuwe woning ook wat haar 
werk betreft het roer helemaal om.
Ze werd vijftig, zegt ze zelf, en wilde haar droom van een 
eigen B&B in vervulling doen gaan. “We hadden al een 
tijdje dit pand op het oog en toen we zagen dat er ver-
huiswagens bezig waren, hebben we contact opgenomen 
met de gemeente,” vertelt Bob.
Het echtpaar had hun eigen huis in Heijenoord in de ver-
koop en het huis dat ze hadden willen kopen, werd voor 
hun neus weggekaapt. De verhuiswagens kwamen dus 
net op tijd.

Oorspronkelijke bestemming
Er waren verschillende makelaars geïnteresseerd, maar 
de gemeente gaf de voorkeur aan mensen die het pand 
in zijn oorspronkelijke bestemming wilden gebruiken, 
namelijk als woning. Tot voor kort was hier een beauty & 
wellness salon gevestigd, maar een permanent bewoond 
huis paste beter. Een B&B is toegestaan in een woning, 
want dat is geen horecabestemming. “We gaan hier geen 
terras openen, dat mag niet,” zegt Joukje.

Boerderij de Teerplaats ligt op de scheiding van de par-
ken Sonsbeek en Zijpendaal, onderdeel van het landgoed 
Zijpendaal (of zoals de Arnhemmers zeggen Siependaal). 
Mogelijk kent de huidige boerderij een oorsprong die 
zeker teruggaat tot de 17de eeuw, getuige het in de kel-
der aangetroffen metselwerk.
De Teerplaats heeft een oorsprong, die verder gaat dan de 
huidige bebouwing. Volgens de kadastrale kaart bestond 
de Teerplaats uit twee "huizen en erf", een situatie die 
tot in 1907 heeft bestaan. In dat jaar werd namelijk een 
direct ten oosten van het huidige pand staand ‘hallehuis-
boerderijtje’ afgebroken.

Potverteren
Volgens de overlevering is de Teerplaats de plek waar een 
schuttersgilde in het verleden kwam ‘potverteren’ (het 
gezamenlijk gespaarde geld (‘de pot’) opmaken). Dat 
kunnen de mensen die overnachten nu weer doen, maar 
de prijzen voor een nachtje zijn zeer schappelijk: 85 euro 
voor twee personen in de grote kamer(s) De Sons, tien 
euro minder voor de iets kleinere accommodatie De Zijp.

Joukje heeft in haar werkzame leven een lange geschiede-
nis in de horeca. Tot eind mei van dit jaar werkte ze bij 
Hartenstein@Laurie in Oosterbeek. Daarvoor werkte ze 
onder andere op het hoofdkantoor van de Bilderberggroep 
en deed ze sales vanuit haar woonhuis voor Pirandello van 
Camille Oostwegel. “Het was toen al erg vooruitstrevend 
dat ik dat zo kon doen.”

Mini high tea
Begin dit jaar kwamen Bob en zij wonen in de Teerplaats 
en volgens plan zouden de deuren voor de gasten op 1 

juni opengaan. “Ik dacht rustig te beginnen, maar het liep 
meteen al storm met een boeking van vier dagen, een 
van vijf dagen…” In de eerste weken ontving de boerderij 
al gasten uit Engeland, Zweden en Duitsland.

Joukje ontvangt alle nieuwe gasten bij aankomst met 
een ‘mini high tea’ en een flesje wijn op de kamer, zodat 
de gasten zich meteen thuis voelen. En dan is er ’s och-
tends natuurlijk het ontbijt met als speciale verrassing de 
kakelverse eieren van de zes kippen die bij de boerderij 
rondlopen. De eieren komen naar wens op de kamer, als 
omelet, uitsmijter, roergebakken, gekookt of als salade. 
“We geven mensen ook een mandje mee met een paar 
eieren, die ze dan aan hun kinderen kunnen geven.”

Echte Arnhemmers
Zowel Bob als Joukje zijn echte Arnhemmers, maar 
Roelofs is zelfs een bekende Arnhemmer, al was het maar 
vanwege zijn succesvolle verzet tegen de komst van het 
Kunstcluster in de stad. Nu richt hij zijn pijlen tegen de 
plannen om voor filmhuis Focus een geheel nieuw pand 
op te trekken op het Marktplein. “Dat wordt weer een 
molensteen om de nek van de stad, en die hebben we al 
genoeg hier,” aldus Bob. Met een ingezonden stuk in 
De Gelderlander en een speciale Facebook-
pagina hoopt hij de gelederen te kun-
nen mobiliseren. “We hebben al een 
prachtig Rembrandttheater, daar 
kan Focus heel goed in.”

Midgetgolfbaan
Bob heeft mooie herinneringen 
aan het Sonsbeek van vroeger, 
en dan vooral aan de midget-
golfbaan. Die was gevestigd 
in wat nu de Steile Tuin is. 
“Die Steile Tuin is een aanwinst, 
maar ik vind het jammer dat 
er geen midgetgolfbaan meer is.” 
Hij oppert de attractie te herintro-
duceren, met 18 banen die verwijzen 
naar typisch Arnhemse locaties, evene-
menten en objecten, zoals de Eusebiuskerk, 
de John Frostbrug en Ome Joop's Tour. Als 
locatie denkt hij aan het terrein tussen 
bezoekerscentrum Sonsbeek en het 
Nederlands Watermuseum. “Ik wil 
het geheel laten sponsoren door 
achttien verschillende bedrijven 
en ik heb inmiddels al zes toe-
zeggingen binnen. Ik denk dat 
het mensen uit de hele stad 
zal trekken, nu wordt het park 
vooral gebruik door mensen 
uit de directe omgeving. De 
opbrengsten kunnen dan ten 
goede komen aan het bezoekers-
centrum.”

Robert Briel

Meer informatie over de Bed & Breakfast op 
www.stadsboerderij-de-teerplaats.nl/
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Heeft u hem al gespot in onze wijk? De nijlgans. 
Wat is dat voor een vreemde eend in de bijt? 

Enkele dagen geleden werd in het Artilleriepark mijn 
aandacht getrokken door een grazend koppel nijlganzen. 
Vanuit het struikgewas lag een zwarte kat te loeren op 
zijn prooi. De eenden, want de nijlgans is eigenlijk een 
eend (hij behoort immers niet tot de ondersoort der zwa-
nen en ganzen), zagen het zwarte monstertje met witte 
bef wel, maar trokken zich er weinig van aan. Langzaam, 
op zijn buik liggend, kroop de kat dichterbij, te dichtbij. 
Met hun tweetjes trokken de eenden ten strijde. Gak, 
gak, gak! Weg poes. De eenden waren níet voor de poes, 
zoals bleek. Even later keerde de predator terug, ging op 
een afstand van een meter of tien liggen en keek, af en 
toe met zijn staart krullend, naar de eenden. Hij vond 
het spannend denk ik. Eerst bleef één eend de poes in 
de gaten houden en graasde de ander, dan weer was het 
omgekeerd. Op een gegeven moment keurden de eenden 
de poes geen blik meer waardig. Zeer relaxt keerden ze 
de poes hun rug toe. Duidelijke taal, weinig ontzag. Ik 
vroeg me af of de kat een momentje van grote onzorgvul-
digheid zou gebruiken om de eenden alsnog van achteren 
te bespringen. Mis poes! 

Vreemde vogel
Al jaren zie ik ze in onze parken Sonsbeek en Zypendaal, 
de nijlganzen, prachtig van kleur, kleiner dan een gans, 
maar groter dan een eend. De laatste weken grazen ze 
de ‘hele’ dag in het Artilleriepark. Het is een koppeltje. 
Om te zwemmen gaan ze naar park Sonswijck. Vreemd. 
Is het gras soms lekkerder in het Artilleriepark? Vraag 
het ze maar. Misschien geven de duizenden madeliefjes 

de doorslag voor hun keuze. 
Het is wel opmerkelijk dat 
de nijlgans vanuit de parken 
nu woonwijken in trekt en 
zich ook in onze wijk lijkt te 
gaan nestelen. Wat is het 
voor een ‘vreemde vogel’?

Oorsprong
De nijlgans komt oorspron-
kelijk uit Egypte en heeft 
zich ondertussen in talloze 
landen gevestigd, ook in 
Nederland door ontsnapping 
uit een dierentuin. Er komen 
er steeds meer. Het beest 
heeft een enorme moed en 
agressie en is voor de duvel 
en zijn grootje niet bang. Zelfs 
een buizerd, zwaan of vos kunnen 
hem niet imponeren. Erger nog, hij 
jaagt als het erop aankomt alles weg, 
groot of klein.

Wapens
Hij nestelt in bomen, vaak op grote hoogte, 
tot wel 10 meter toe. Een eend in een boom, heb 
je ooit zoiets gezien? Vaak stelen ze een nest, van 
bijvoorbeeld een reiger of een ooievaar. Niet de minsten 
zullen we maar zeggen. Hij heeft twee enorme wapens in 
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huis: ‘heldenmoed en poten met een klauw’ waarmee hij 
geduchte klappen kan uitdelen. Langzamerhand begin ik 
het ‘gansje’ te begrijpen en de poes natuurlijk ook.

Moed
Waar komt die ongelofelijke moed vandaan? Als de kui-
kens het nest verlaten springen ze in een peilloze diepte 
terwijl ze nog niet kunnen vliegen. Wel spreiden ze hun 
kleine vleugels als een parachute uit om de val te ver-
zachten. Doe het maar na.
Angst ontbreekt ze kennelijk. Angst beschermt ons tegen 
roekeloze ondernemingen, maar gebrek eraan kan ook 
tot grote daden leiden. Deze eenden zijn voor mij de evo-
lutionaire survivers ten top. Geboren met moed, zonder 
angst, en in staat om veel grotere wezens weg te jagen. 
Brandganzen maken het nog bonter; ze schijnen zich als 
kuiken zelfs in een diepte van 100 meter te durven stor-
ten. Stuiterend van rots op rots, niet altijd met succes. 
Baas boven baas.

Paradijs
Toch loert er een groot gevaar voor de nijlganzen door 
zich onder de andere ‘ganzensoorten’ te mengen. Er zijn 
immers teveel ganzen in ons land. Boeren hebben er 
last van, want de beesten eten hun gras op. Vind je het 
gek? Wij hebben een paradijs geschapen voor de gans. 

De boeren zijn een soort banketbakkers voor de gans 
geworden, ze hebben hun land ‘belegd’ met hun wei-

den vol heerlijk gras. 

Domme ‘oplossingen’
Hoe lossen we dit probleem op? 
Vogelbeschermers: ‘Wij moeten het landschap 
veranderen, opdat de ganzen hun lusthof 
elders zoeken. Wij trekken de ganzen zelf 
aan!’ Dat wil de boer natuurlijk niet horen. 
Wat kan een mens dan plotseling creatief 
worden. Terug naar de middeleeuwen. Men 
wist destijds wel raad met dier en mens 
als het op straffen aankwam. Elke wreed-
heid die men kon verzinnen kon men ook 
uitvoeren. Dat blijkt nog steeds zo te zijn, 
zowel voor de mens als voor het dier. 
Oplossingen voor het ganzenprobleem te 
over, allemaal ‘diervriendelijk’ uiteraard: 
afschieten, vergassen met CO2, de nek 
omdraaien. Men komt letterlijk handen te 

kort om het probleem op te lossen. Plotseling 
een AHA ERLEBNIS!

Moordeufemismen
Er is een bedrijf dat een ‘diervriendelijke machine’ 

uitgevonden heeft: ganzen worden in een fuik 
gedreven en de nek omgedraaid door de gans met de 

kop tussen twee balken die over elkaar heen schuiven 
te leggen. ‘Wat?’ ‘De nek omdraaien?’ ‘Welnee!’ Het is een 
‘diervriendelijke’ manier om het beest een pijnloze dood 
te bezorgen. ‘Cervicale dislocatie’ noemen we dat. Wat 
is onze taal toch rijk aan eufemismen. Nog even en: ‘De 
gans is niet meer.’ 

Jaap van den Berg

Nieuwe bewoners: 
de nijlgans

Het nijlganzenechtpaar paradeert over de brug in de vijver van Sonswijck.

Het mannetje probeert het vrouwtje verleiden, want het echtpaar heeft nog geen jonkies.Het nijlganzenechtpaar: links het vrouwtje, rechts het mannetje.
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

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!

KLUTS KWIJT
Hoe zou u het vinden om vijfmaal per uur te 
vertellen wie u bent? Of om in dat zelfde uur zeven 
keer uit te leggen, dat u ook in Arnhem woont 
en met die zelfde bus naar Winterswijk kwam 
waarin vraagstelster mee reed? Zie hier in een 
notendop de ervaring van rolstoelbuschauffeur. 
Als vrijwilliger bij DrieGasthuizenGroep vervoer 
ik - op oproepbasis - kwetsbare ouderen over 
Gelderse wegen, lanen en dreven. De Mercedes 
bus werd niet voor niets Gelretrotter gedoopt. 
Sommige patiënten kunnen nog zelfstandig lopen, 
velen kunnen ook dat niet meer en zijn aangewezen 
op een rolstoel. Hun kwalen verschillen, maar 
behelzen kort door de bocht dementie (vooral 
Alzheimer) en Multiple Sclerose (MS). Bij 
dementie is de verwerking van informatie in de 
hersenen verstoord. MS is een aandoening van 
het centrale zenuwstelsel, waarbij informatie naar 
de verschillende lichaamsdelen wordt vertraagd, 
onduidelijk is of zelfs helemaal niet aan komt. 
Akelige, vooral ouderdomskwalen die invaliderend 
uitpakken. De wetenschap dat twintig procent 
van de mensen een vorm van dementie krijgt, is 
weinig opwekkend.
Maar ik krijg voor mijn inzet wél wat terug. De 
gezette, uit een Zuid-Europees land afkomstige 
vrouw lacht immer vriendelijk. Ofschoon ik haar 
nog nooit heb horen praten, ben ik zeer op haar 
gesteld. Afgaande op haar mimiek denk ik dat zij 
mij zelfs herkent. Met de oudere heer, gekleed in 
colbertjasje heb ik te doen. Hij vindt het jammer 
dat hij soep koos in plaats van broodje kroket. Bij 
andere simpele zaken, die eveneens om een keuze 
vroegen, ging hij alweer voor de verkeerde optie. 
Hij denkt ook te weten waaraan dit ligt. Hij viel 
van de fiets op zijn hoofd. Met hem op stap gaan 
is volgens de professionele begeleidster eigenlijk 
niet meer verantwoord. De andere omgeving 
verwart hem. Hij blijft herhalen waar hij woont in 
Arnhem en vraagt of zijn zoon weet waar hij nu is.
Eén rolstoelpatiënt heeft het zo te zien prima naar 
de zin. Als op de terugweg een glas koffiecreamer 
uit zijn stoel valt, heeft hij geen idee waarom. De 
begeleiding verwondert er zich evenmin over. Hij 
schijnt er vaker met de suikerpot of poedermelk 
vandoor te gaan. Gewoon in de war; geeft 
helemaal niks.
Nee, ik vind het niet erg om dezelfde, repeterend 
gestelde vragen te beantwoorden. Ik probeer 
de vraagsteller te begrijpen en vergeet eigen 
besognes. De meesten genieten echt van een 
uitstapje en ‘praten’ er dagen over na. 

Kees Crone
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7What’s up BWArnhem.nl?

Deze keer nieuws van het Facebookfront!
De FBpagina BurgemeesterswijkArnhem bestaat al meer 
dan 5 jaar. Ik ben hem gestart met een persoonlijk 
account, maar dat is niet handig als het vriendenaantal 
oploopt. 900 wijkvrienden werd teveel. 
Begin juni heb ik ons FBaccount omgezet in een 
Community. Dat betekent dat onze wijkbewoners de 
pagina moeten liken zodat ze de updates krijgen.
Nu kunnen alle bewoners op onze tijdlijn berichtjes plaat-
sen en aankondigingen doen. Maak er gebruik van om je 
buurtfoto, evenement, cursus of actie aan te kondigen! 
De buurtwebsite BWArnhem.nl staat natuurlijk ook altijd 
open voor opiniestukken, artikelen, observaties, foto’s 
enzovoort. 
Aarzel niet en stuur een mail naar BWArnhem@gmail.
com met uw bericht. Graag ontvang ik er een wervende, 
zelfgemaakte foto bij (jpeg en 800pxls breed). 

Uw webbeheerder 
Marijke Bruin

Basserie Zypendaaal stelt wielrenstrips 
ten toon tijdens de Tour de France

In Basserie Zypendaal hangen – aansluitend bij de wieler-
gekte rond de Tour de France - tot 1 september stripteke-
ningen van Vincent van Eijk. Van Eijk is een veelzijdig kun-
stenaar. Hij noemt zichzelf ‘autobiografisch kunstenaar’ en 
maakt behalve tekeningen ook beelden en schilderijen, 
schrijft boeken en gedichten, en treedt op in theaters. 
“De tentoongestelde fietstekeningen komen voort uit mijn 
voorliefde voor fietsen”, zo verklaart de kunstenaar zich 
desgevraagd nader. “Net als de wielrenners in de Tour 
de France ben ik broodfietser geweest, niet als wielren-
ner maar fietskoerier. Dat heb ik veertien jaar gedaan in 
Arnhem. Ook heb ik in de Burgemeesterswijk bij fietsen-
zaak Roelofs gewerkt, samen met wielrenner Kenny van 
Hummel van wie ik een tekening gemaakt heb.”. 
Meer informatie: www.themannexttogod.com 

Henk Donkers



Arnhems Labyrinth
Het Arnhems Labyrinth waarover in het vorige nummer van Wijkcontact 
een uitgebreid artikel stond, is inmiddels aangelegd. Op 2 mei werd 
begonnen met de aanleg, op de Open tuinendag (21 juni) stonden de 
ruim 1.600 planten er in en konden mensen het labyrinth lopen (333 
meter heen en 333 meter terug). Eind augustus, als de planten aange-
slagen zijn en in bloei staan, wordt deze nieuwe publieke tuin geopend 
door de wethouder.

Henk Donkers

Thema-ochtenden in Bakermat 
Alle themaochtenden worden gehouden van 10.15 
tot 12.00 uur. Voor 3 euro krijg u een interessante 
lezing en koffie.

Kunst en Ambacht – Open Monumentendag
Op dinsdag 8 september houdt Marjanne Knüppe – 
Hüsken, voorzitter Open Monumentendag Arnhem, een 
lezing over het thema van 2015, Kunst en Ambacht. Zij 
gaat in de lezing in op de rol van Arnhemse instellingen in 
de ontwikkeling van de beeldende kunsten en op de rela-
tie tussen enerzijds ambacht en anderzijds architectuur, 
hedendaags design en volkscultuur. U krijgt een kijkje 
achter de schermen van de Arnhemse werkgroep die het 
programma 2015 samenstelde: welke keuzes maakte zij 
en waarom? En tot welke activiteiten leidde dat allemaal? 
Een focus wordt gelegd op Artez en op De Eusebius en 
haar prille Arnhem School of Heritage.
  
Ontwikkelingshulp: dweilen met de kraan open?
Op dinsdag 13 oktober vertellen Fred en Lidy Boessenkool 
over hun ervaringen in Afrika. Ze hebben 7 jaar in Afrika 
gewerkt, Fred als opleider van leraren en Lidy als vrijwil-
liger in verschillende maatschappelijke organisaties. Van 
1970 tot 1973 werkten zij in Zambia en van 2001 tot 
2005 in Ethiopië. Ieder jaar gaan zij enige weken terug 
naar Ethiopië voor een werkbezoek. De veranderingen die 
daar hebben plaatsgevonden, volgen zij met grote inte-
resse. Na een kort overzicht van de veranderende visies 
op ontwikkelingshulp over de afgelopen 50 jaar, zullen zij 
op basis van eigen ervaringen de dilemma’s bespreken die 
aan ontwikkelingshulp (samenwerking) kleven. Naast de 
positieve zullen daarbij zeker ook de negatieve effecten 
aan bod komen evenals visies van spraakmakende cri-
tici zoals de Zambiaanse econome Dambise Moyo en de 
Nederlandse Linda Polman.

30 313130

Agenda

Lezingen en cursussen bij 
Brahma Kumaris Sprituele Academie
Burg, Weertstraat 142  Kostenloos. Reserveren 
026 7850232 of arnhem@n..brahmakumaris.org

Vrijdag 11 juli (19.30 – 21.00 uur)
Lezing met meditatie-oefeningen Innerlijke rust.

Zaterdag 18 juli (9.30-10.30 uur)
Cursus Positief Denken (ook op 25/7, 1/8, 15/8 en 
22/8)

Vrijdag 24 juli (19.30 – 20.30 uur)
Cursus Raja Yoga meditatie (ook op 31/7, 7/8, 
14/8, 21/8, 28/8, 4/9)

Themaochtenden in De Bakermat, 
Van Nispenstraat/onder Diaconessenkerk
Dinsdag 10.15 – 12.30 Kosten: 3 euro

Dinsdag 8 september (10.15-12.30 uur)
Thema-ochtend Kunst en Ambacht 
door Marjanne Knüppe-Hüsken

Dinsdag 13 oktober  (10.15-12.30 uur)
Thema-ochtend Ontwikkelingshulp 
door Fred en Lidy Boesssenkool 

"Hebben onze senioren 
geen behoefte aan hulp 
of zijn ze niet bekend 
met het project?”

COMMISSIE LEEFOMGEVING 

GAAT TOEKOMSTVISIE 

BURGEMEESTERSKWARTIER 

ACTUALISEREN

In samenwerking met de gemeente is de Commissie 
Leefomgeving continu bezig met het verbeteren van de wijk. 
De grote lijnen van deze verbeteringen zijn vastgelegd in de 
nota Toekomstvisie Burgemeesterskwartier, geschreven in 
1999. Veel richtlijnen die hierin omschreven staan, zijn nog 
steeds actueel, zoals verkeersveiligheid en speelruimte voor 
kinderen.
Toch vindt de Commissie Leefomgeving dat het tijd is voor een 
actualisatie van de toekomstvisie, omdat veel verbeteringen 
inmiddels zijn doorgevoerd met de projecten Buitengewoon 
Beter en de herinrichting van de Amsterdamseweg. Hierdoor 
is er ruimte gekomen voor nieuwe aandachtspunten in de 
wijk.

Wat wordt toegevoegd aan de nieuwe visie:
• De bestaande bomenvisie. Soms moeten bomen worden 

vervangen en de Commissie Leefomgeving wil erop 
toezien dat nieuwe bomen in het straatbeeld passen.

• Aandacht voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische 
auto’s.

• Een overzicht van de monumentale panden en beschermd 
stadsgezicht in de wijk.

• Aandacht voor plaatsing en uitstraling van straatmeubilair, 
verkeersborden en straatnaamborden.

Dit jaar nog zal de herziene Toekomstvisie Burgemeesters-
wijk gepubliceerd worden op www.bwarnhem.nl. Vanaf vol-
gend nummer wordt in Wijkcontact een onderwerp uit de 
nota uitgediept. In het volgende nummer is dat de plaatsing 
van laadpalen.

Heeft u aandachtspunten voor de nieuwe Toekomstvisie 
Burgemeesterswijk? 
Stuur een email naar LeefomgevingBW@live.nl

BURENHULP VOOR 

OUDEREN

“Waarom doen ouderen weinig 
beroep op onze hulp?”

Begin vorig jaar is de wijkvereniging 
gestart met een burenhulp-project voor 
ouderen vanaf zeventig jaar. Onze wijk 
heeft veel alleenstaande ouderen die 
nog zelfstandig wonen. Het bestuur van 
de wijkvereniging wil ertoe bijdragen dat 
deze ouderen op een prettige manier 
zo lang mogelijk in hun woning kun-
nen blijven. “Wij willen met dit project 
eenzaamheid signaleren, de contacten 
verbeteren en zo de sociale samenhang 
in de wijk bevorderen”, zegt voorzitter 
Barend Freriks. “Iedere straat in de wijk 
heeft een vrijwilliger die klaar staat om 
burenhulp te geven. Die hulp kan vari-
eren van het doen van een boodschap 
als iemand ziek is, de hond uitlaten, of 
gewoon een kopje koffie drinken “.
Een prachtig plan zou je zeggen. Toch 
is er het afgelopen jaar niet vaak een 
beroep gedaan op de vrijwilligers.
De wijkvereniging gaat het burenhulp-
project dit jaar nog evalueren. “Wij 
willen graag weten waarom er zo wei-
nig belangstelling voor is. Hebben onze 
senioren geen behoefte aan hulp of zijn 
ze niet bekend met het project? Daarom 
zou ik graag reacties uit de buurt krij-
gen van de mensen voor wie het project 
bedoeld is!”

Wilt u reageren op de vragen van onze 
voorzitter of wilt u iets kwijt over de 
burenhulp, dat kan op de volgende 
manieren:

Per telefoon: 026-3793424
Per post: B. Freriks, Sweerts de 
Landasstraat 12, 6814 DE Arnhem
Per mail: b.j.freriks@kpnplanet.nl

Wilt u gebruik maken van de buren-
hulp? Meer informatie vindt u op onze 
wijkwebsite BWArnhem.nl > Commissies 
> Commissie Ouderen > Burenhulp voor 
ouderen
Daar ziet u ook wie de contactpersoon 
voor uw straat is.
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Straatmeubilair: 
twee totaal verschillende zitbanken vlak bij elkaar.

2 mei: 
begin aanleg labyrinth

20 juni: 
eerste bezoekers 
tijdens Open tuinendag
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In de Burgemeesterswijk 
stonden de laatste jaren 
vaak alleen auto’s in de 
kleuren blauw en metallic 
grijs geparkeerd. Opvallend 
is dat de laatste tijd de 
kleuren van de karretjes fris 
en knallend zijn. Het einde 
van de economische crisis? 

Marijke Bruin 


