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Jasper van den Berg, filiaalhouder



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!
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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

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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Webmaster Jos Zwaan is begonnen 
met een digitale Nieuwsbrief voor 
de Burgemeesterswijk. Daarin staan 
actuele berichten en de agenda 
van de website. Zo ben je altijd 
op de hoogte van wat er in de 
wijk gebeurt. De frequentie van de 
nieuwsbrief kun je zelf bepalen: 1 
keer per week, 1 keer per 2 weken 
of 1 keer per maand. De inhoud van 
de nieuwsbrief wordt automatisch 
aangepast aan de door u gekozen 
frequentie. Als je de nieuwsbrief 
niet meer wilt ontvangen, kun je je 
met één klik afmelden. 
Aanmelden: 
http://bwarnhem.nl/nieuwsbrief/

DIGITALE NIEUWSBRIEF BURGEMEESTERSWIJK
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In september 2015 opende Simply Delicious een 
biologische verswinkel in het voormalige ABN-
Amro-pand. Tijd voor een gesprek met de mede-
eigenaar Jillis de Winter en de filiaalhouder Jasper 
van den Berg. 

Na een maandenlange verbouwing ging in september 
2015 de Simply Delicious open op de ronde hoek tussen 
de Burg. Weertsstraat en de Van Lawick van Pabststraat. 
Het getuigde van enige durf om een voedingswinkel te 
beginnen in een wijk waar – op loopafstand - al een Albert 
Heijn, Jumbo en Lidl zitten die alle drie ook biologische 
producten verkopen. 

Lokale winkel
Eigenaar Jillis de Winter (43) vertelt dat er aan zijn keuze 
voor een nieuwe winkel in de Burgemeesterswijk geen 
uitgebreid marktonderzoek voorafgegaan is. “Ik heb ‘op 
gevoel’ voor een winkel op deze plek gekozen”, zegt hij. 
“We – en dat zijn mijn compagnon Marleen Zwart en ik – 
hadden al winkels in Velp en Oosterbeek. In beide winkels 
hadden we nogal wat klanten uit Arnhem, die vaak één 

Ook de Hoogkamp, Schaarsbergen en Sint Marten rekent 
hij daar toe. Hij heeft ook al een duidelijk beeld van de 
klanten: “Het zijn kritische, nieuwsgierige klanten. Veel 
goed opgeleide mensen die nadenken over wat ze kopen 
en veel vragen stellen over producten: waar ze vandaan 
komen, hoe ze geproduceerd worden.”
Producten die volgens hem opvallend goed lopen zijn kaas 
en wijn. Veel wijkbewoners missen blijkbaar de kaasboer 
die ooit een paar deuren verderop zat en zijn deuren 
sloot toen Albert Heijn de zijne opende. Ook delicatesse-
achtige producten doen het goed. Daarnaast zijn Jillis en 
Jasper ook tevreden over de verkoop van alledaagse pro-
ducten als brood, melk en groenten. Jillis vindt wel dat de 
winkel wat veel aanlooptijd nodig gehad heeft (‘misschien 
ben te ongeduldig’, zegt hij), maar sinds de Kerst is hij 
echt goed gaan lopen.

Onderscheidend vermogen
Het lijkt me ook niet gemakkelijk om een plekje te ver-
overen op de voedselmarkt en mensen tot andere win-
kelgewoonten te bewegen. Hoe krijg je het voor elkaar 
om mensen die altijd brood (of iets anders) in de buurt 
kochten bij één van de twee warme bakkers, in één van 
de drie supermarkten of een bio-winkel in de stad, ertoe 
te bewegen dat ze brood gaan kopen bij Simply Delicious? 
Jillis beaamt dat gewoontes moeilijk te veranderen zijn 
en dat dat tijd kost. Jillis: “Je moet je onderscheiden 
van supermarkten als Albert Heijn die ook biologische 
producten verkopen en van bio-winkels als Ekoplaza en 
Estafette. Van de laatste onderscheiden we ons doordat 
we geen onderdeel van een keten zijn. We hebben wel 
drie winkels maar dat zijn lokale winkels, we hebben geen 
ambitie om winkels buiten de regio Arnhem te openen 
en uit te groeien tot een keten. We zijn onafhankelijk; 
we kunnen zelf ons assortiment samenstellen en bepalen 
waar we onze producten kopen. We kunnen daardoor 
direct reageren op vragen van klanten. We willen ook 
onderscheidend zijn in onze producten. Bij ons bestaat 
speltbrood voor 100% uit spelt, terwijl het ook als spelt-
brood verkocht mag worden als er 10% spelt in zit. Er zijn 
meerdere keurmerken voor biologisch. Het EU-keurmerk 
– het groene blaadje met de sterren – stelt minimale 
eisen. Het EKO-keurmerk is veel strenger; dat kijkt naar 
de lange termijn en ook naar sociale aspecten zoals een 
eerlijke prijs voor boeren. We verkopen vooral produc-
ten met een EKO-keurmerk. Consumenten kopen steeds 
bewuster voedsel. Ze willen na alle voedselschandalen 
weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd 
wordt. Ze zijn nieuwsgierig naar het verhaal achter hun 
voedsel. Dat kunnen wij hun geven.”
Hoe doe je dat? Jasper: “Door de uitstraling en de sfeer 
in de winkel. Door in te gaan op vragen van klanten. We 
willen absoluut niet opdringerig zijn.”

Henk Donkers

keer per week boodschappen bij ons deden. Ze vroegen 
wel eens of we geen winkel in Arnhem-Noord konden 
beginnen. Dat hebben we nu dus gedaan. Veel van die 
klanten komen nu in onze nieuwe winkel inkopen doen, 
en niet wekelijks maar vaker, soms dagelijks. In Arnhem-
Noord wilden we niet in de binnenstad zitten. Niet zozeer 
omdat daar al winkels als de Ekoplaza, Estafette en tot 
voor kort Dynamiek zitten, maar omdat zo’n locatie niet 
past bij het karakter van onze winkels. Wij willen onze 
klanten kennen en een band met hen hebben. We willen 
een lokale winkel zijn met vaste klanten uit de buurt. Dat 
we in de Burgemeesterswijk terechtgekomen zijn komt 
doordat we een aantrekkelijk aanbod voor een winkelpand 
kregen. Voordat we de uiteindelijke beslissing namen ben 
ik hier een aantal keren op een bankje gaan zitten en zag 
dat er veel beweging van mensen was. Het leek me een 
geschikte locatie. De nabijheid van Albert Heijn is daarbij 
een voordeel. Via de sociale media kregen we ook veel 
enthousiaste reacties uit de wijk toen bekend werd dat 
we hier misschien een winkel zouden gaan openen. We 
hebben toen een huurcontract afgesloten voor vijf jaar.”

Jonge filiaalhouder
Jasper van den Berg (23) is de opvallend jonge filiaal-
houder. Hij komt uit Lobith en heeft aan de Hogeschool 
Larenstein in Velp tuin- en landschapsarchitectuur gestu-
deerd. Van huis uit was hij bekend met de biologische 
fruitteelt op het Gelders Eiland en had wat bijbaantjes 
gehad in de horeca. Toen hij naar Oosterbeek verhuisde 
om te gaan samenwonen, werd hij oproepkracht in de 
Simply Delicious daar. Na zijn afstuderen ging hij daar 
werken voor een vast aantal uren en doorliep hij alle 
onderdelen van de winkel. Dat deed hij zo goed dat Jillis 
hem vroeg filiaalleider in Arnhem te worden. Jillis coacht 
hem. Naast Jasper werken er nog 6-7 mensen in de win-
kel, voor in totaal 170 uur per week.
Het bevalt Jasper goed in de nieuwe winkel: ”Vooral het 
contact met klanten vind ik leuk en dat we producten 
verkopen waar ik echt helemaal achter sta. We hebben 
steeds meer vaste klanten met wie je een band opbouwt.”

Nieuwsgierige klanten
Het overgrote deel komt volgens hem uit de wijk, die hij 
overigens ruimer ziet dan het Burgemeesterskwartier. 

Simply Delicious: 
we willen een echte 
buurtwinkel zijn

BEDRIJF IN DE WIJK
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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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pensioen            
adviseurs

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
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Wijkbeleven

Nooit loop ik zo maar 

omhoog naar mijn huis.

Nooit fiets ik onbewust 

langs de Zijp.

Die heerlijke s-bocht 

bij het heilige Hart.

Als ik me verwennen 

wil neem ik de Röell.

Van Pallandt in het voorjaar.

Laatst stak ik van de Bovenbrugstraat 

over in de Pels Rijcken.

Waarom vertelde me 

nooit iemand

hoe mooi het daar is?

jos pauw

SPANIE TOONT DUIDELIJK WAT ZE WIL

“Hoe is het met Spanie?”, “Doe uw hondje de 
groeten” en “Is Spanie bang voor het vuurwerk 
geweest met Oud en Nieuw? De gesprekken 
met Spanie – soms ‘het wijkhondje’ genoemd - 
stonden even niet in ons Wijkblad, maar dat werd 
blijkbaar gemist. Daarom is ze er nu weer. Naast 
de conversatie mét, schrijft haar baas vanaf nu ook 
óver haar.

Spanneke heeft het vuurwerk goed doorstaan. Ze is er 
totaal niet bang voor, maar vroeg zich wel af waarom dat 
geknal nou eigenlijk was. Ik vertelde haar dat het oude 
jaar werd weggeknald en een nieuwe jaar werd verwel-
komd. ‘Ben ik dan jarig?’ vroeg ze, want voor haar begint 
een nieuw jaar als ze haar verjaardag viert. Nee dus. 
Teleurgesteld omdat ze dus geen cadeautje kreeg, is ze 
toen maar gaan slapen.. zich niks aantrekkend van het 
lawaai. Een beetje nijdig was ze wel hoor, want ze ging 
demonstratief met haar rug naar me toe liggen. Span is 
non verbaal duidelijk. Haar lichaam gooit ze vol verve in 
de strijd om aan te geven wat ze wil. Koppie omlaag en 
kontje omhoog betekent: ik wil spelen. Als ik niet direct 
reageer pakt ze een ‘piep’ (speelgoedbeest), die ze uitno-
digend voor mijn voeten slingert. 
Als ze mijn been aanraakt met haar snuit, vraag ik: “Wat 
is?” Dan loopt ze óf naar haar etensbak ( = ik heb zin in 
een hapje), naar de deur ( = Ik moet een plas) óf gaat ze 
demonstratief tegen de kamtafel staan, waarmee ze laat 
zien dat ze gekamd wil worden. (zie foto). Tijdens het 
kammen vraagt ze de gekste dingen. Bijvoorbeeld: 'Heb 
jij 'n idee waarom reuen hun poot optillen wanneer ze 
moeten plassen?' Ja natuurlijk. Als ze dat niet doen, plas-
sen ze tegen hun poten Span. 'Is dat zoiets als: Heren zet 
de bril omhoog, de dames zitten ook graag droog?’. Hoe 
kan ze het bedenken…

Maarten van IJzer

Opvanglocatie voor jonge 
alleenstaande asielzoekers
Op de hoek van de Amsterdamseweg en de 
Frombergstraat komt een opvanglocatie voor twintig 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in 
het voormalige pand van het Leger des Heils. Amv’s 
zijn zonder begeleiding van een ouder of meerderjarig 
familielid naar Nederland gekomen. 
Het pand wordt momenteel door het COA ingericht 
als kleine woonvoorziening (kwv). Half februari wordt 
het pand als zodanig opgeleverd. Daarna worden er 
fasegewijs jongeren tussen 15 en 18 jaar onderge-
bracht. Eind februari wonen er twintig amv’s. In het 
woonvoorziening is 24 uurs-begeleiding. De jongeren 
die er wonen zijn leerplichtig en gaan naar school. Ze 
hebben echter nog geen verblijfsvergunning. Zodra 
ze deze wel hebben en tussen de 15 en 18 jaar oud 
zijn, worden ze in gezinsverband opgevangen door de 
Stichting Nidos. 

Henk Donkers
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In het laatste nummer van 2015 stond al een 
gedicht van hem en zijn tronie sierde de cover met 
“Jos Pauw, dichter’ als bijschrift. Wie is de man 
die voor elk Wijkcontact een gedicht gaat schrijven 
over onze wijk?
 
Op zijn tafel in de huiskamer liggen stapels boeken. 
Allemaal van het literaire genre. Op de muur in sierlijke 
aarde-rode letters een op een reis door Amerika geïnspi-
reerd gedicht: Arizona, Utah, California, Colorado. Zijn 
laptop staat open; op de harde schijf staan honderden 
gedichten. Sommige zijn af, andere verkeren nog in staat 
van wording. Vanaf zijn tafel naar buiten kijkend heeft hij 
een mooi uitzicht op de wijk; op het groene driehoekje/
pareltje waar Burgemeester Weertsstraat en van Lawick 
van Pabststraat elkaar kruisen, en waar de G.A. van 
Nispenstraat en de Burgemeester Weertsstraat symme-
trisch uit elkaar wijken.

Het kan niet anders of hier, op de plek waar ik nu zit 
voor een interview met hem, moeten de volgende dicht-
regels van ‘maandagmorgen aan de lawick’ ontstaan 
zijn: de straat is nat en glad/als druppels aan het regen-
raam/schuiven fietsers flitsend/naar benee/naar bank en 
school/naar boek buro/de winkels zetten hun borden weer 
buiten/door twee dunne draden getemd/schuift ook het 
grote blauwe monster/mee naar beneden/ hoe goed de 
dag/hoe goed geluk

Wijkdichter Jos Pauw:
“Ik heb een onuitroeibare 
neiging tot poëzie”

Leraar
Jos Pauw (76) woont al 33 jaar in de Burgemeesterswijk 
in hetzelfde huis en hij wil daar blijven wonen totdat hij 
“eruit weggedragen wordt”. Ik heb Jos leren kennen in 
Marokko tijdens een gezamenlijke studiereis. Daar con-
stateerden we dat we hemelsbreed nog geen vijftig meter 
van elkaar wonen, wel met een hoek ertussen. Tijdens 
de reis schreef Jos prachtige gedichten over wat we had-
den meegemaakt en vooral over hoe hij dat beleefd had. 
Soms las hij ze voor in de bus of tijdens het avondeten. 
Ze waren ‘raak’ en prikkelden de verbeelding.
Jos was toen al met pensioen. Hij had ruim veertig 
jaar voor de klas gestaan, waarvan ruim 35 als leraar 
Nederlands op het Montessori College in Oosterbeek. Daar 
voelde hij zich als een vis in het water omdat er “volop 
ruimte was voor creativiteit, ook in het taalonderwijs”. 
Zijn liefde ging uit naar literatuur en poëzie, meer dan 
naar spelling, leestekens en grammatica.

Brug naar ander leven
Vlak voor het begin van een nieuw schooljaar bracht een 
infectieziekte hem op het randje van de dood:
“Ineens was hij er;/die bacterie/’s Middags nog met zijn 
vrouw nagenietend van de/vakantie in de tuin,/met zijn 
hoofd al een beetje bij het komend schooljaar/en in zich 
een geniepigerd die aan zijn longen begon./Hem deed pij-
nen, hoesten, koortsen/Al de volgende ochtend moest er 
een ambulancewagen/bijkomen om hem in de handen van 
nijvere maar eerst/onwetende longartsen te brengen./En 

hij deed zijn best, die kock in zijn lijf. De medici/zochten: 
‘Wie ben je kock, hoe heet je Kock, geef toch/ je ware 
identiteit.’ En bijna verloren ze de race. Bijna/ was de 
uitgeruste vakantieganger een uitgeblust en/opgevreten 
prooi./ Iedereen was ten einde raad, de zieke/zelf wilde 
al niet meer; wie was de indringer?/Nog slechts een dag, 
men wist het niet meer!/Toen. Het allerlaatst, toen vond 
men hem. De juiste/afweertroepen werden op hem afge-
stuurd. De longarts/won.” […].
Daarna kwam hij nog terug op school, maar niet voor 
lang. Op zijn 61e nam hij afscheid. Op verzoek van zijn 
school (‘Schrijf eens op wat je allemaal beleefde, hoe het 
ging, wat je deed…’) schreef hij het boek ‘aan een boom’. 
De titel verwijst naar ‘Jantje zag eens pruimen hangen’, 
eindigend in ‘Aan een boom, zo volgeladen/mist men een, 
twee pruimen niet….’. De pruimenboom was de school, de 
pruim die gemist kon worden, was hijzelf. En het boek, 
dat was de brug van het ene naar het andere leven.

Poëzie-leesclubjes
“Na mijn afscheid stond ik daar op straat, met mijn liefde 
voor literatuur en poëzie”, vertelt hij vijftien jaar later. 
“Daar wilde ik graag mee doorgaan.” Eerst op verzoek van 
anderen, later ook op eigen initiatief richtte hij poëzie-
leesclubjes op. Op een gegeven moment waren het er 
zes, waarvan twee in de wijk. Nu zijn het er nog twee. 
En, meer dan voorheen, ging hij zelf gedichten schrijven.
Zo vroeg een clubje fotografen of hij gedichten wilde 
schrijven bij hun foto’s. Later vroeg Jos de fotografen 
foto’s bij zijn gedichten te maken. Ze gingen eerst over de 
wijk, later over heel Arnhem. Het zijn allemaal gedichten 
bij beelden in Arnhem. Ze werden uitgegeven onder de 
titel ‘Dichter in Arnhem in beeld’ (2008). Voor en over zijn 
twee vlak na elkaar overleden broers schreef hij ‘Verzen 
voor 2 broers’ (2008) en met kunstenares en wijkgenote 
Loets Thielens maakte hij ‘Houtsneden- Zinsneden’ (2012).

Bekendste dichtregel
Jos’ bekendste dichtregel is: ‘de meeste mensen zwij-
gen, een enkeling stelt een daad’. De regel sierde het 
monumentale verzetsmonument dat de hele achtergevel 
van Musis Sacrum bedekte. Grafisch vormgever Jouke 
Hoogland had hem daar om gevraagd. Jos: “De gemeente 
had een oproep gedaan om met ideeën voor een ver-
zetsmonument te komen. Jouke keek vanuit zijn atelier 
aan tegen de dode achtergevel van Musis en ontwierp 
daarvoor een enorme wolkenpartij. Hij vroeg mij daar een 
tekst bij te schrijven.”
De wolkenpartij verbeeldt de tijdloosheid waarin verzet 
wordt geboden, de dichtregel (die nadrukkelijk in de 
tegenwoordige tijd gesteld is omdat hij niet alleen op het 
verzet in de Tweede Wereldoorlog slaat) kenmerkt het 
verzet. In 2015 is de achtergevel helaas gesloopt voor de 
uitbreiding van Musis. Er komt een nieuw verzetsmonu-
ment, waarschijnlijk langs de Rijn. Daar zal Jos’ dichtregel 
weer een plek krijgen.

Hoe ziet Jos zichzelf als dichter? Hoe ontstaan zijn 
gedichten?
“Ik ben van de ‘poëzie light’, niet van de lange, ingewik-
kelde, moeilijke gedichten. Ik noem mezelf wel eens, 
zoals Ilja Leonard Pfeijffer ze noemt, een ‘A4-tjes-dichter’. 
Ik heb wel een onuitroeibare neiging tot poëzie. Ik schrijf 

veel op van dingen die ik om me 
heen zie en die ik meemaak. Altijd 
in de vorm van gedichten of aan-
zetten daartoe, nooit in de vorm 
van proza. Met de pen schrijf ik 
alles op in schriftjes. Tientallen heb ik er volgeschreven. 
Uit wat ik zo opschrijf, komen later gedichten voort, waar-
voor ik dan achter mijn computer ga zitten.”

De dichter Guillaume van der Graft heeft eens 
gezegd: ‘Het begint altijd met een paar woorden. 
Die raken gecharmeerd van elkaar, ze willen tot 
een dans komen. … Dan denk ik: God, het zal wel 
weer een gedicht worden en dat betekent: onrus-
tige nachten, gestoorde slaap. Want elk woord telt, 
het mag nooit ‘ongeveer’ worden.’ Herken je dat?
“Van der Graft is een dichter van heel andere orde. Hij is 
dominee geweest in Rozendaal. Jammer dat ik nooit een 
dienst van hem mee heb kunnen maken. Als hij preekte 
zat de kerk stampvol. Maar wat hij zegt over dichten, her-
ken ik wel. Je voelt dat een gedicht er zit aan te komen, 
maar je moet de woorden er nog voor vinden. Dat is soms 
moeilijk en kan een tijd duren. Soms lukt het ook niet. Bij 
mij begint het vaak met een beeld of een gevoel. Dat pro-
beer ik dan te verwoorden in een proces van opschrijven, 
uittikken en bijschaven.”

Hoe is het gedicht ontstaan dat je voor dit nummer 
van Wijkcontact geschreven hebt?
“Ik kom eigenlijk nooit in de Pels Rijckenstraat omdat die 
niet ligt op de routes die ik gewoonlijk door de wijk afleg. 
Toen ik er bij toeval wel een keer doorheen kwam, dacht 
ik: ‘wat een mooie straat is dit eigenlijk’. Ik kan genieten 
als ik vanuit de binnenstad over de Van Lawick naar huis 
ga, als ik over de Zijp fiets, in de lente de Van Pallandt 
neem of als ik mezelf wil verwennen, de Roëll. Ik geniet 
als ik vanaf de Bakenbergseweg via de slinger bij de Heilig 
Hartkerk afdaal naar onze wijk. Maar ik was verrast toen 
ik een keer van de Bovenbrugstraat de Amsterdamseweg 
overstak en de Pels Rijcken inreed. Mijn verwondering 
daarover heb ik proberen neer te leggen in dit gedicht. Ik 
hoop dat ik de mensen in de Pels Rijcken daar een plezier 
mee doe. Er zijn zoveel mooie en bijzondere stukjes in 
onze wijk. Zij is een onuitputtelijke bron van inspiratie.”

Gaan je gedichten altijd over schoonheid?
“Ik ben een braaf, vrolijk en optimistisch mens, en schrijf 
het liefst over schoonheid en verwondering. Ik ben gefas-
cineerd door de schoonheid van onze wijk. Maar soms 
schrijf ik ook over vervelende dingen. Zo heb ik een lang 
gedicht geschreven over Srebrenica, over al die mannen 
die vermoord zijn en die ik in mijn gedicht namen gegeven 
heb van bekenden om te voelen hoe gruwelijk het is wat 
daar gebeurd is.”

Je gebruikt in je gedichten geen leestekens en hoof-
letters, behalve voor eigennamen. Waarom?
“Ik wil mijn lezers uitdagen, raken en de vrijheid geven 
om met eigen interpretaties te komen. Soms lezen ze in 
mijn gedichten dingen die ik er niet in gestopt heb. Dat 
vind ik mooi. Die vrijheid gun ik ze en die wil ik niet inper-
ken met punten en komma’s.”

Henk DonkersFo
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De G.A. van Nispenstraat mag zich het komende half-
jaar tooien met de titel De Slimste Straat van het 
Burgemeesterskwartier. Het team Gneomar Genoegelijk uit 
deze straat won met ruime voorsprong (30 punten) van de 
nieuwkomer Puntjes op de O uit de Röellstraat (26 punten) 
en Sweerts de Landasstraat Boven (25 punten) dat de eer-
ste twee edities gewonnen had. Er deden negen teams mee 
aan de quiz die uit zeven rondes van zeven vragen bestond 
plus een petje-op-petje-af-ronde. Alle vragenrondes zijn 
gemaakt door wijkgenoten en gingen over de volgende 
onderwerpen: culinair, oorlog en de wijk, medisch, spelling/
taal, kunst, sport en actualiteit. De quiz was weer voortref-
felijk georganiseerd door de feestcommissie en vond net als 
voorgaande keren plaats in La Cannette.
De volgende KwartierKwis staat gepland op zaterdag 25 juni. 
De inschrijving daarvoor start op Koningsdag (27 april) en 
kan geschieden via een mail naar kwartierkwis@gmail.com. 

Henk Donkers

Van Nispenstraat nieuwe 
winnaar KwartierKwis 
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Begraven of cremeren? Wij nemen uw zorg over 
en regelen de hele uitvaart geheel naar uw wens.

Bel 0652688706 
www.caneeluitvaarten.nl
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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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Het duurt nog een half jaar voordat in de achtertuin 
van het Burgemeesterskwartier de tentoonstelling 
Sonsbeek 2016 begint. Maar nu al kan de kunst-
liefhebber een beetje warmlopen. Verspreid over 
de stad staan namelijk 22 kunstwerken van vorige 
edities van de beeldententoonstelling. Aan de hand 
van een deze maand uitgekomen folder kan ieder-
een de beelden, installaties en objecten makkelijk 
terugvinden als een soort voorproefje wat ons te 
wachten staat.

Vanaf 4 juni is het Sonsbeekpark het echte middelpunt 
van de nieuwe expositie Sonsbeek Internationaal (die ook 
weer zichtbaar is in andere delen van de stad en in het 
Museum Arnhem). Hoewel nog lang niet alle plannen en 
ideeën volledig zijn uitgewerkt en de deelnemende kun-
stenaars pas in januari officieel bekend zijn, is er al wel 
het nodige te vertellen. Zo is de beeldenroute langs het 
historisch erfgoed van de voorgaande edities geen toeval. 
Geschiedenis is namelijk een van de thema’s tijdens de 
komende editie. Het is ook een van de thema’s waarbij 
Arnhemmers een rol kunnen spelen door hun ervarin-
gen te delen met de makers van de tentoonstelling. Die 
persoonlijke herinneringen worden zichtbaar gemaakt 
in het Museum Arnhem. Speciaal voor dit doel is in de 
Looierstraat, in het pand waar vroeger Foto Kramer zat, 
het zogeheten RURU Huis gevestigd, een soort openbare 
huiskamer, waar Arnhemmers hun verhaal kunnen vertel-
len of iets op een andere manier kunnen achterlaten.

Indonesisch kunstenaarscollectief
Het RURU Huis is tevens de uitvalsbasis van het 
Indonesische kunstenaarscollectief Ruangrupa, dat ver-
antwoordelijk is voor de samenstelling van de tentoon-
stelling. Ruangrupa komt uit Jakarta en bestaat uit zo’n 
veertig kunstenaars, curatoren, architecten, schrijvers en 
historici. Overal in de wereld onderzoeken zij steden en 
hun openbare ruimte door verhalen van bewoners in kaart 

te brengen. Voor Arnhem hebben ze daarvoor het thema 
‘Transaction’ bedacht: betrokkenheid en uitwisseling van 
kennis en ervaringen tussen mensen.

Geen passief kijken
Het is voor het eerst in de geschiedenis van Sonsbeek 
Internationaal dat de bevolking zo nadrukkelijk wordt 
betrokken bij de tentoonstelling. Hoe dat er in de 
praktijk tijdens de expositie uit gaat zien, kan Melanie 
Hulsebosch, marketing manager van Sonsbeek 2016, 
nog niet zeggen. “Maar een wandeling door Sonsbeek en 
langs andere plekken in de stad waar de tentoonstelling 
te zien is, wordt zeker geen passief kijken. De bezoeker 
wordt echt op allerlei manieren betrokken bij de kunst en 
de kunstenaar. Het thema transaction is niet voor niets 
gekozen, het betekent onder meer wederkerigheid, dus 
hoe reageer je op elkaar.”

Organische werkwijze
Dat er nog niet zoveel te vertellen is over de komende 
gebeurtenissen in Sonsbeek en elders in de stad heeft 
volgens Melanie Hulsebosch ook te maken met de manier 
van werken van Ruangrupa: “De werkwijze is heel orga-
nisch, we laten iets groeien, kijken wat er er uitkomt en 
dan ineens: ‘pats’, is het er. Dat is heel mooi, maar ook 
spannend. Spannend is ook de tegenstelling die in de 
manier van werken zit. De tentoonstelling in Sonsbeek is 
wat je noemt ‘high art’, maar de manier van werken door 
Ruangrupa daarentegen is juist heel ‘low key’: iedereen 
kan terecht in het RURU huis voor een praatje of een 
drankje. Het is er heel uitnodigend. Overigens kunnen 
Arnhemmers in het RURU huis nu al een blik werpen op de 
totstandkoming van de tentoonstelling. Hulsebosch: “Die 
‘making of’ is heel belangrijk. Het maakt deel uit van een 
onderzoeksproject van Ruangrupa om de deelnemende 
kunstenaar als het ware te voeden met ideeën over de 
stad.”

Johan Bosveld

VANAF JUNI VOOR ELFDE KEER INTERNATIONALE BEELDENTENTOONSTELLING 

Warmlopen voor Sonsbeek 2016

WE LATEN IETS 

GROEIEN, KIJKEN 

WAT ER UITKOMT 

EN DAN INEENS: 

‘PATS’, IS HET ER.

ELFDE TENTOONSTELLING 
SINDS 1949
Sonsbeek 2016 is de elfde editie van 
de internationale hedendaagse kunst-
tentoonstelling. De officiële opening 
is op 4 juni, waarna de tentoonstel-
ling tot 4 oktober te bewonderen 
valt in het Sonsbeekpark, Museum 
Arnhem en op tal van andere plekken 
in de stad. 
De eerste tentoonstelling was in 
1949 tijdens de wederopbouw na de 
oorlog. Vlakbij Museum Arnhem is 
aan de Utrechtseweg van die eerste 
tentoonstelling nog het beeld ‘Eert 
de Vrouw in oorlogstijd’ van Nel 
Klaassen te zien. In de museumtuin 
staat ‘The warrior’ van Henry Moore 
uit de tentoonstelling van 1955. Pas 
bij de zesde tentoonstelling in 1971 
(‘Sonsbeek buiten de perken’) werd 
er een artistiek leider, Wim Beeren, 
benoemd. Voor die tijd werden de 
beelden gekozen door een jury 
van Nederlandse beeldhouwers. Na 
Beeren volgden Saskia Bos,Valerie 
Smith en Jan Hoet. In 2008 werd de 
tot nu laatste tentoonstelling gehou-
den onder de artistieke leiding van 
Anna Tilroe. De belangrijkste, in ieder 
geval meest zichtbare, erfenis van 
Tilroe is de ‘Lazy King’, de liggende 
figuur bij Stadsvilla Sonsbeek. In 
de laatste tentoonstelling werden de 
beelden door de Arnhemse bevol-
king in een processie naar het park 
gedragen.

Eert de Vrouw in oorlogstijd van Nel 
Klaassen (Sonsbeek 1949; nu aan de 
Utrechtseweg vlakbij Museum Arnhem) 
(Henk Donkers)

Lazy King van Alain Séchas (Sonsbeek 2008; nu voor Stadsvilla Sonsbeek)

Revelation Skull van Charlie Roberts (Sonsbeek 2008) (Henk Donkers)

Spitting leaders van Fernando Sánchez 
Castillo (Sonsbeek 2008; nu in Park 
Presikhaaf)
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Ze was 7 jaar toen ze haar eerste viool 
vasthield. Tien jaar later is Tina Draadjer 
een van die bijzondere viooltalenten die 
Nederland rijk is. De inmiddels 18-jarige 
violiste won onlangs de tweede prijs bij de 
regionale editie van het Prinses Christina 
Concours, het concours voor klassieke 
muziek voor jongeren (alle instrumenten). 

Wie op een mooie dag langs Burgemeestersplein 
2 wandelt, kan regelmatig uit een open raam 
de klanken van een viool horen. Want om het 
niveau van een getalenteerd violiste te bereiken 
en steeds beter te worden, moet Tina veel oefe-
nen. Zo kan het gebeuren dat het plein wordt 
ondergedompeld in de klanken van Sibelius of 
Grieg, maar evengoed kan het een van de zes 
partita’s van Bach zijn of een stukje Tsjaikovski. 
Die namen geven meteen de voorkeur van de 
jonge violiste aan: "Ik houd vooral van romantici 
zoals Sibelius en Grieg. Ik heb niet zoveel met 
bijvoorbeeld Mozart, dat is niet echt mijn stijl." 
Evenmin is ze een groot liefhebber van moderne 
klassieke muziek. "Maar", zegt ze, "voor een 
concert dat ik binnen-
kort heb, moet ik wel 
modern werk spelen." 
Ze wil er maar mee 
zeggen dat voor een 
violiste van haar kali-
ber en ambitie de eigen 
smaak lang niet altijd 
voorrang krijgt.

Ambitie
Over die ambitie wil ze 
wel wat kwijt. Die zat er namelijk van jongs af 
in. Toen ze eenmaal gekozen had voor viool 
("Ik twijfelde tussen viool, cello en harp, maar 
vond de hoge tonen van een viool het mooist") 
bleek al snel dat ze een bovengemiddeld talent 
had. Als 8-jarige deed ze mee aan het Haydn 
Muziek Festival in Hengelo (voor kinderen tot 
en met 12 jaar) en won daar de eerste prijs in 
haar leeftijdscategorie. Niet veel later begon 
ze met les bij violiste en viooldocente Coosje 
Wijzenbeek, een naam die muziekkenners het 
liefst met hoofdletters zouden schrijven. Tal van 
bekende en inmiddels internationaal beroemde 
violisten, onder wie Janine Jansen en Carla 
Leurs (concertmeester van Het Orkest van het 
Oosten) kregen les van haar. "Ik heb zes jaar 
les gehad van Coosje. In die tijd moest ik elke 
woensdag naar Hilversum waar Coosje woont 
en op zaterdag naar het conservatorium in Fo
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Amsterdam waar ik verbonden was aan de jong-
talentenklas. Op zondag trad ik op met de Fancy 
Fiddlers, het orkest van leerlingen van Coosje. 
En dan moest er thuis nog veel worden geoefend 
én er was natuurlijk school, toen nog het gymna-
sium. Ook gingen we iedere zomer met de Fancy 
Fiddlers naar Zwitserland, studeren en concerten 
geven. Dat was altijd heel hard werken, maar 
ook heel leuk. Na Zwitserland kwam daar ook 
nog Duitsland bij. Maar door het vele heen en 
weer reizen voor vioolles, ensembles, concerten 
en school werd ik ziek. Ik kreeg last van astma-
aanvallen en was vaak ziek."
Na gezinsberaad leek het vader, moeder en 
dochter daarom het beste de muziek al dan niet 
tijdelijk op een lager pitje te zetten en vioolles-
sen te zoeken in de buurt waar het gezin toen 
nog woonde (Zutphen).

Huiskamerconcerten 
"Ik nam les bij een violist van Het Gelders Orkest. 
Hij gaf wel goed les, maar ik had niet meer van 
die leuke concerten. Doordat ik nu havo doe, en 
voor mijn examen nog maar twee vakken hoef te 

doen, heb ik dit school-
jaar gecombineerd met 
de vooropleiding van 
het conservatorium in 
Zwolle. En in mijn vrije 
tijd geef ik thuis ook les 
aan anderen en speel 
ik met studiegenoten in 
een strijkkwartet. En ik 
zou het ook leuk vinden 
om vaker huiskamer-
concerten bij mensen 

thuis te geven."
Na de havo wil Tina verder op het conservato-
rium. Maar of ze in Zwolle gaat studeren, weet 
ze nog niet: "Amsterdam trekt ook wel. Op het 
conservatorium daar is meer concurrentie, dat 
is natuurlijk goed voor je niveau. En misschien 
ga ik daarna een master in New York doen." 
En daarmee zijn we terug bij Tina’s ambities. 
"Uiteindelijk zou ik ontzettend graag violiste bij 
het Koninklijk Concertgebouw Orkest worden. 
Een andere droom is om ooit mee te doen aan 
het Oskar Back vioolconcours." Dat concours 
staat synoniem voor toptalent, topprestaties en 
een gouden toekomst. Voor winnaars kan het de 
deur openen voor een vervolgstudie in het bui-
tenland. Want van minder droomt Tina Draadjer 
niet.

Johan Bosveld

De dromen van 
een jong viooltalent

IK VIND HET LEUK 

HUISKAMERCONCERTEN BIJ 

MENSEN THUIS TE GEVEN
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De huizen aan dit onderste deel van de Amsterdamseweg 
vlakbij de Zijpsepoort staan er niet meer. Zij moesten wij-
ken voor de uitbreiding van Arnhem Centraal. Niet alleen 
deze woningen zijn gesloopt. Iets naar boven, richting 
uitgang Arnhem Sonsbeekzijde, op Amsterdamseweg 38 
stond de Nederlandsche Poetsdoekenmaatschappij. Het 
bedrijf, dat poetsdoeken en overalls reinigde en verwerk-
te, heette na de Tweede Wereldoorlog Neproma (netjes, 
proper, makkelijk). In de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw verhuisde Neproma naar een Arnhems industrieter-
rein. Het fabrieksgebouw legde het loodje, waar in 1992 
duidelijk werd hoe vervuild het terrein was. Het was de 
start van de zogenaamde ‘Neproma-affaire’. Niet alleen de 
wijkvereniging, maar ook de Arnhemse politiek besteedde 
veel tijd aan deze affaire. Buurtbewoners toonden aan, 
dat het geruststellende milieurapport, waarop de gemeen-
te Arnhem zich aanvankelijk beriep, niet deugde. Nu ligt 
de grond na reiniging braak en wacht op kantoorbebou-
wing. En op de plek waar de huizen stonden, is nu een 

tweebaans asfaltweg alsook een nieuw, vier etages hoog 
kantoorpand van Strijbosch Thunnissen Makelaars.

De ‘Neproma-affaire’ vanaf ca. 1981 heeft veel commotie 
veroorzaakt in de wijk. Naar aanleiding van aanhoudende 
gezondheidsklachten van bewoners van de Sweerts de 
Landasstraat, Bouriciusstraat en Brantsenstraat ontdekte 
men, dat grondwater tot op een diepte van 20 tot 25 
meter vervuild was met ‘vlekkenwaters’. Velen bewoon-
den een huis dat op een gif uitdampende bodem stond. 
De gemeente verkondigde aanvankelijk dat de vervui-
ling geen gezondheidsproblemen voor de omwonenden 
opleverde. Later werden echter tal van maatregelen 
genomen. Zo werden de kunststofwaterleidingen naar 86 
huizen vervangen door koperen leidingen. De Stichting 
Milieugetroffenen voormalig Neproma-terrein stelde, dat 
de gezondheidsklachten van de omwonenden (hoofdpijn, 
vermoeidheid en irritaties aan ogen en luchtwegen) over-
eenkomsten vertoonden en frequent optraden. In 1994 
startte de sanering van het grondwater op het voormalige 
Neproma-terrein om verdere verspreiding te voorkomen. 
Ook werden de tuinen van twintig panden rond het voor-
malige fabrieksterrein met minstens één meter afgegra-
ven en daarna van schone grond voorzien. Met de totale 
saneringsoperatie waren vele tientallen miljoenen guldens 
gemoeid. Overigens, Neproma bestaat nog steeds onder 
de bedrijfsnaam Berendsen.

Kees Crone

Beeld: Frans Brink, Westervoort. Brink is oude-ansichten-
kaartencollectioneur. Hij houdt zich aanbevolen voor ansicht-
kaarten uit Arnhem en overig Nederland.
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NAAMGEVERS
In deze rubriek vindt u een artikel van Bert Koene over de naamgever van de straat. 
Johan Bosveld maakt voor de achterpagina foto’s van de straat zoals die er nu bij ligt.
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We zullen de heren naar wie straten in de 
Burgemeesterswijk zijn vernoemd, in volgorde van 
ambtstermijn aan de beurt laten komen. Dat is de 
handigste manier van werken, omdat hun daden 
vaak op elkaar aansloten. De Brantsenstraat opent 
dan de rij. Die is niet alleen een buitenbeentje 
omdat het zo’n kort straatje is, maar ook van-
wege de naamgeving. 
Alle andere straten van 
de wijk zijn genoemd 
naar een burgemeester 
of wethouder, maar toen 
de gemeenteraad op 28 
november 1904 de naam 
Brantsenstraat koos, was 
dat uitdrukkelijk niet naar 
een persoon maar naar 
de familie Brantsen. De 
Brantsens waren boven-
dien veel vroeger in het 
stadsbestuur van Arnhem 
actief dan al die andere 
heren. De familie Brantsen 
beleefde haar bloeitijd al 
in de zeventiende en acht-
tiende eeuw, terwijl de 
andere straten zijn ver-
noemd naar personen die 
de stad bestuurden tus-
sen de tijd van Napoleon 
(begin van de negentien-
de eeuw) en de Eerste 
Wereldoorlog.

Superregenten
In 1574 was ene Hendrik 
Brantsen, die eerder schout 
was geweest van Ede, bur-
ger van Arnhem geworden. 
Zijn kleinzoon bracht het, 
geholpen door een gelukkige 
hand van trouwen, in 1635 tot schepen van de stad. 
Huwelijkspolitiek bleef voor de familie Brantsen steeds 
een krachtig instrument bij het opbouwen van hun invloed 
en rijkdom. Zij werden in de achttiende eeuw de belang-
rijkste regentenfamilie van Arnhem, een clan van super-
regenten van wie er vrijwel altijd wel minstens één in het 
stadsbestuur zat. Ook in andere besturen en raden waren 
zij goed vertegenwoordigd, want elke heer Brantsen kreeg 
een positie van aanzien toegespeeld.

In het stadhouderlijk tijdperk, dat wil zeggen tot 1795, 
bestond het stadsbestuur uit twaalf schepenen. Twee van 

de schepenen traden op als burgemeesters, elk jaar twee 
andere. Was men eenmaal schepen, dan bleef men dat 
gewoonlijk tot men stierf of al te gebrekkig werd, dus nor-
maliter kwam elke schepen aan de beurt om burgemees-
ter te worden. Het werd trouwens gewoonte dat alle sche-
penen zich burgemeester noemden. In dit meer populaire 
spraakgebruik duidde men de twee ‘echte’ burgemeesters 

aan als de ‘regerende burge-
meesters’. De Brantsens en 
vergelijkbare families regel-
den in de praktijk hun eigen 
opvolging. Overleed een 
schepen Brantsen, dan was al 
afgesproken wie uit de fami-
lie hem als stadsbestuurder 
moest opvolgen. Er kon alleen 
een gat vallen als de volgende 
generatie nog te jong was 
(twintig jaar was de grens) én 
iedereen van de oude gene-
ratie al op een post zat die 
niet verenigbaar was met het 
schepenambt. 

Vredesonderhandelaar 
Gerard Brantsen
Het heeft geen zin alle bur-
gemeesters Brantsen te 
gaan opsommen. Ik kies er 
één uit, namelijk de cory-
fee van het geslacht. Deze 
Gerard Brantsen (1735-1809) 
werd in 1760 schepen. Hij 
bezat slot Hulkestein aan de 
Rijnoever. Dat was chiquer – 
want ouder – dan Zypendaal, 
waar een oom van hem woon-
de. Arnhem bleek al snel te 
klein voor Gerard. In 1764 
werd hij namens de stad 
afgevaardigd naar de Staten-

Generaal. Dat was gedacht als een roulerende positie, 
maar Gerard Brantsen bleef er 24 jaar op zitten. In Den 
Haag was hij in zijn element, politieke handigheid was 
hem aangeboren. In Arnhem liet hij zich weinig meer zien, 
maar hij bleef wel lid van het stadsbestuur en officieel 
vervulde hij zelfs toerbeurten als regerend burgemeester. 
Grote naam maakte hij als vredesonderhandelaar. De 
Vierde Engelse Oorlog, uitgebroken in december 1780, 
verliep voor Nederland catastrofaal. Brantsen werd in 
1782 als buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigd 
minister naar Parijs gestuurd om te proberen met Franse 
bemiddeling een nog enigszins acceptabele vrede met 

Engeland te sluiten. De manier waarop hem dat in 1784 
gelukte, bracht hem van alle kanten lof. Hij bleef voor-
eerst in Parijs wonen, wat goed uitkwam toen de keizer 
van Oostenrijk met oorlog tegen Nederland begon te drei-
gen. Met gebruik van zijn relaties aan het Franse hof wist 
Brantsen een afkoop van de keizer met Nederlandse én 
Franse miljoenen te regelen.

Gerard Brantsen bleef ongetrouwd. Van begin 1783 tot 
eind 1787, toen hij naar Nederland werd teruggeroe-
pen, had hij een dertig jaar jonger danseresje van de 
Parijse Opera als maîtresse. Het familiearchief Brantsen 
bevat duizenden brieven van Gerard Brantsen, maar 
over dit onderwerp werd niet 
geschreven. Alleen uit zijn 
correspondentie met mensen 
buiten de familie ben ik te 
weten gekomen dat hij uit 
deze relatie een zoon had (en 
nog een zoon uit een andere 
verhouding).

Staatshoofd
Na de verdrijving van de 
stadhouder in 1795 ging 
Nederland onder de naam 
van Bataafse Republiek door 
een opeenvolging van rege-
ringsvormen. In 1801-1805 
werd het land bestuurd door 
een zogenoemd Staatsbewind 
van twaalf leden. Een van 
hen was Gerard Brantsen. 
Het voorzitterschap van het 
college wisselde om de paar 
maanden. De voorzitter ver-
vulde de rol van ceremonieel 
staatshoofd. Zo werd Gerard 
Brantsen de enige Arnhemmer 
die het ooit tot Nederlands 
staatshoofd heeft gebracht. 
Op het Staatsbewind volgde 
een jaar onder raadpensiona-
ris Schimmelpenninck. Onder 
hem was Brantsen ambassa-
deur bij Napoleon. In 1806-
1810 werd Nederland als 
Koninkrijk Holland bestuurd 
door Napoleons jongere broer Lodewijk Napoleon. 
Brantsen bleef eerst ambassadeur bij keizer Napoleon en 
werd later grootceremoniemeester aan het hof van koning 
Lodewijk Napoleon. In 1808 trok hij zich terug uit actieve 
dienst. Zijn laatste levensjaar bracht hij door in Arnhem. 
Gerard Brantsen overleed op 21 december 1809 aan ver-
val van krachten.

Wethouder Derk Willem Brantsen
Dit alles was vergane glorie toen de Brantsenstraat in 
1904 zijn naam kreeg. Binnen Arnhem waren er geen 
mannelijke Brantsens meer, alleen nog op de buitenplaat-

sen Rhederoord in De Steeg en Wielbergen in Angerlo. Op 
Zypendaal woonde jkvr. Alwina von der Goltz-Brantsen 
(1868-1957). Haar vader mr. Willem Gerard baron 
Brantsen van de Zyp (1831-1899) is lid geweest van de 
Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal en was 
kamerheer van koning Willem III en koningin Wilhelmina, 
maar met het besturen van Arnhem heeft hij zich niet 
ingelaten. Mr. Derk Willem Gerard Johan Hendrik baron 
Brantsen van de Zyp (1801-1851), de grootvader van 
Alwina, was de laatste Brantsen in het stadsbestuur van 
Arnhem. Hij mocht zich vanaf 1828 baron noemen. Dat 
was voor hem reden het burgerlijke Brantsen te verfraaien 
met de toevoeging Van de Zyp. Derk Willem is raadslid 

(1826-1836) en wethouder 
(1829-1836) geweest, werd 
in 1831 lid van Provinciale 
Staten en werd vervolgens 
Gedeputeerde (1838-1848). 
Hij is ook een jaar lang 
(1846-1847) waarnemend 
Commissaris des Konings in 
Gelderland geweest. Hij over-
leed in 1851. Hij is trend-
setter geweest in het ont-
ginnen van de heidegronden 
ten noorden van Arnhem. Het 
grote ongeluk in zijn leven 
was dat hij op 33-jarige 
leeftijd zijn linkerbeen door 
amputatie moest verliezen. 
Er zijn autobiografische aan-
tekeningen van hem bewaard 
gebleven, maar daaruit wordt 
niet duidelijk wat er precies 
aan de hand was. Hij schreef 
alleen dat het been moest 
worden afgezet vanwege ‘een 
gevaarlijke ziekte’. 

Tekortgedaan?
Heeft Arnhem de fami-
lie Brantsen tekort gedaan 
door slechts een onopval-
lend straatje naar haar te 
vernoemen? Niet echt. Het 
heeft de stad niet aanwijs-
baar tot voordeel gestrekt dat 
de Brantsens ooit de mach-

tigste regenten waren. Het is andersom. Zij gebruikten 
hun bestuurlijke posities om zelf aanzien en rijkdom te 
vergaren, uiteindelijk op kosten van de burgerij. Daarin 
waren zij niet beter of slechter dan andere stadsregenten. 
Wel mogen we het een misstand noemen dat de persoon 
Gerard Brantsen, die toch iemand van nationale beteke-
nis is geweest, niet met een fraaie boulevard of een druk 
plein is geëerd. 

Bert Koene

Wethouder D.W.G.J.H. Brantsen
Gerard Brantsen: schepen van Arnhem, 
vredesonderhandelaar, ambassadeur, staatshoofd en 
grootceremoniemeester van koning Lodewijk Napoleon.

De Brantsenstraat

De portretten bevinden zich in de collectie van de Brantsen 
van de Zyp Stichting, Zypendaal.
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Onderwoning
Als ik het ijzeren hek voor hun woning voorbij ben, moet 
ik niet rechtdoor naar de voordeur lopen en evenmin een 
trap op, maar via een keurig aangelegd terras een trapje 
naar beneden. Zoals er bovenwoningen zijn, zo zou je 
hun huis een onderwoning kunnen noemen. Hun huis ligt 
aan de voorkant onder straatniveau, maar omdat de Van 
Lawick van Pabststraat op een helling ligt, kun je aan de 
achterkant via openslaande tuindeuren naar buiten lopen. 
“Helaas is dat wel de schaduwkant”, zegt Chriss, “Als we 
van de zon willen genieten, moeten we aan de voorkant 
van het huis gaan zitten.” Daar hebben ze dan ook een 
met stenen belegd ijzeren tafeltje en een paar stoelen 
neergezet, waar ze ’s zomers overdag buiten kunnen zit-
ten of ’s avonds van een aperitiefje en eten in de avond-
zon kunnen genieten.
Ik ben honderden keren langs hun woning en vergelijk-
bare woningen gelopen, maar had niet gedacht dat ze zo 
ruim zouden zijn. De woning van Jons en Chriss beslaat 
zo’n honderd vierkante meter, en is modern ingericht met 
een hele ruime woonkamer, een open keuken, een hal, 
een slaapkamer en een werkkamer. Aan de zijkant komt 
er nog licht binnen door ramen aan de zijkant. Verrassend!
Jons heeft het huis in oktober 2010 gekocht. Hij had toen 
al wel verkering met Chriss, maar die studeerde nog in 
Nijmegen en wilde daar blijven wonen. Zij is wel mee naar 
dit huis gaan kijken voordat Jons het kocht. Ruim ander-
half jaar geleden is Chriss bij hem ingetrokken.

Achterhoek
Jons en Chriss komen allebei uit Stokkum, een dorpje 
in de Achterhoek. Het ligt achter Montferland, tegen 
de Duitse grens aan tussen Elten en ’s Heerenberg. Ze 
hebben allebei in Doetinchem op de middelbare school 
gezeten, maar daar kennen ze elkaar niet van. Jons was 
al van de middelbare school af voordat Chriss ernaartoe 
ging. Hun families hadden wel eens contact, want Jons’ 
vader was dierenarts net als Chriss’ grootvader. Ze ken-
den elkaar daardoor enigszins en op een feestje van de 
plaatselijke sportclub - nu zeven jaar geleden - is het 
aangeraakt tussen hen, en aangebleven, hoewel ze na de 
middelbare school hele verschillende wegen bewandeld 
hebben.
Jons ging in Utrecht commerciële economie studeren en 
op kamers. Daarna kreeg hij een baan bij ING in Arnhem 
als relatiemanager voor het MKB (Midden- en KleinBedrijf) 
en ging hij in het Spijkerkwartier wonen. Daarna volgde 
hij - naast zijn werk - nog een master financieel manage-
ment in Tilburg. Nu werkt hij als business analist bij de 
ING in Amsterdam.
Chriss trok van Stokkum naar Nijmegen om daar sociale 
geografie te gaan studeren. Die studie heeft ze afgerond 
met een master. Naast haar studie volgde ze buiten het 
gewone studieprogramma om nog het Honours Programm 
voor excellente studenten, was ze actief in opleidings-
commissies en zat ze in de Raad van Toezicht van de 
SSHN, de Stichting StudentenHuisvesting Nijmegen. Ook 
werkte ze als freelancer voor professor Jan Jonker met 
wie ze managementgames ontwikkelde voor bedrijven die 
duurzamer willen gaan werken. Na haar master sociale 
geografie ging ze nog een tweede master volgen in de 
bedrijfskunde. “Management en dan met name veran-
dermanagement vind ik erg interessant”, zegt ze. “Dat 

NIEUWE BEWONERS

Jons Beenen en 
Chriss van Pul:
Van Stokkum naar Arnhem

gaat over bedrijven en organisaties die de bakens moeten 
verzetten, hun structuur en werkwijze moeten veranderen 
en daarbij allerlei weerstanden ondervinden, zowel van 
binnen als van buiten. Mijn ambitie is om ooit manager 
van een onderwijs- of zorginstelling te worden waar ver-
anderingen moeten worden doorgevoerd.” Maar zover is 
het nog niet. Ze is vorig jaar augustus afgestudeerd en 
werkt nu voor een bedrijf in ’s Heerenberg dat vastgoed 
beheert en ontwikkelt.

Van alle gemakken voorzien
Toen ze vanuit het Spijkerkwartier een huis gingen zoeken 
hebben ze eerst in het Sonsbeekkwartier gezocht. Jons: 
“We vonden de Burgemeesterswijk ruimer van opzet en 
rustiger. De wijk ligt super centraal, vlakbij de binnen-
stad, het park en het station. Je bent zo buiten. Ik ga 
met de trein naar Amsterdam, Chriss met de auto naar 
’s Heerenberg. En de wijk is van alle gemakken voorzien, 
met de winkels, de Praxis en de sportschool, allemaal om 
de hoek.” 
Ook het huis beviel hen. Jons: “Ik hou van huizen met een 
historisch karakter en authenticiteit. In dit huis zitten nog 
prachtige originele deuren en ramen.” Ooit was het hoge 
pand uit begin vorige eeuw één huis van vier woonlagen. 
Nu is het gesplitst in drie wooneenheden; de onderste 
twee bestaan uit één woonlaag, de bovenste eenheid telt 
twee verdiepingen. Samen hebben ze een Vereniging van 
Eigenaren (VvE). 

De buurt beleven ze ook allebei als “heel positief” van-
wege het gemêleerde karakter, zowel van huizen als van 
mensen. Met de directe buren hebben ze goed en veel 
contact. Chriss: “Ik ben nog niet zo lang geleden van 
Nijmegen hierheen verhuisd. Dat was wel wennen. Ik 
vond Nijmegen als student gezelliger en dorpser. Ik vroeg 
me in het begin af of de verhuizing Nijmegen-Arnhem 
geen ‘bridge too far’ was. Je moet hier meer moeite 
doen om met wijkbewoners in contact te komen. Daarom 
ben ik bij de sportschool gegaan en onlangs naar de 
Nieuwjaarsborrel. Die was heel gezellig, maar er waren 
niet zoveel jongeren.”

Missen ze niets in de wijk? Chriss: “Een soort Kruitvat 
waar je van alles en nog wat kunt kopen, een gezellige 
eetgelegenheid of wijkcafé waar jong en oud elkaar ont-
moeten.”

Auto gestolen
Nog niets vervelends meegemaakt? Jons: “Jawel, vorig 
jaar is onze auto hier voor de deur gestolen en nog wel 
de onze eerste vakantiedag. We zouden naar het vliegveld 
van Weeze rijden om vandaaruit naar de bruiloft van mijn 
zus in Spanje te vliegen. We zouden op weg naar Weeze 
mijn broer ophalen. Hij is toen hier langs gereden en heeft 
ons opgehaald. We hebben er onze vakantie niet door 
laten verpesten en zijn gewoon gegaan.”
Ondanks de gestolen auto vinden ze het prettig wonen in 
de wijk. Chriss: “Als ik een andere baan krijg, ook als ik 
die in het westen vind, wil ik hier blijven wonen. Misschien 
niet in dit huis, maar wel hier in de buurt. Zo mooi vind 
ik het wonen hier.”

Henk Donkers

Onze wijk is een gemêleer-
de wijk, waarin zowel oude-
ren als jongeren wonen. In 
deze aflevering een jong stel, 
afkomstig uit een dorpje in de 
Achterhoek.

In onze wijk staat een grote ver-
scheidenheid aan huizen. Er zijn 
villa’s, losstaande huizen, huizen 
in een rij, bovenwoningen, bene-
denwoningen, appartementen… 
Jons Beenen (36) en Chriss van 
Pul (26) wonen nog niet zo heel 
erg lang samen in een woning aan 
de Van Lawick van Pabststraat die 
aan geen van deze kenmerken 
voldoet. Fo
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

De Van Pallandtstraat is vernoemd naar Mr. J.J.A.A. baron van Pallandt van 
Westervoort (1807-1876). Hij was wethouder én burgemeester van Arnhem. 
In 1895 kreeg hij zijn eigen straat. In het tweede en derde decennium van de 
20ste eeuw woonden in deze straat nogal wat artsen en predikanten die in het 
Diaconessenziekenhuis werkten. Misschien ook wel in dit pand op nummer 22.

  www.dickcaderiusvanveen.nl
Tekening: Dick Caderius van Veen
Tekst: Kees Crone

Verliefde Kijk op de Wijk
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Dagelijks loop ik door de Van Nispenstraat, kijk 
door het glas van assurantiekantoor Glasz, zie er 
hardwerkende mensen. Mijn aandacht wordt vooral 
getroffen door het piepkleine opdondertje dat er 
vóór het glas staat: de ‘Fiat Vijfhonderd Abarth 
cabrio’. Wat is er zo bijzonder aan die kleine rak-
ker? Om welke reden is de keuze op deze auto 
gevallen? Het gaat in dit geval om de keuze van Riet 
en Diederik Glasz, eigenaren van het bedrijf en de 
auto. Komt hun passie voor automobielen overeen 
met de mijne?

Heel amicaal word ik door Riet en Diederik op hun kantoor, 
tevens woonhuis, ontvangen. De avond tevoren hadden 
we elkaar al ontmoet in de Brasserie op de nieuwjaarsbor-
rel van de wijkvereniging, waar Diederik me onmiddellijk 
aanschoot om over zijn automobiel en andere snelheids-
monsters te praten. Bij mij was en is hij, wat dat betreft, 
aan het goede adres. Het was een voorproefje op wat 
mij tijdens het interview met Diederik te wachten stond. 
Twee autogekken bij elkaar die hun passie voor auto’s in 
allerlei superlatieven tot uiting brengen. Het onderlinge 
enthousiasme is zo verbluffend dat het gesprek meteen 
al alle kanten opgaat. Wat wil je, mannen die praten over 
paardenkrachten, topsnelheid, acceleratie. Het testoste-
ron vliegt je om je oren. Wrrrrrrrrrrrauw!!

Wonen jullie al lang in Arnhem? 
“Ik ben een echte Arnhemmer. We hebben op verschil-
lende plekken gewoond. Sinds 17 jaar wonen we hier in 
de Van Nispenstraat. Prima stek. Lekker centraal voor ons 
en voor klanten.”

Hoe kom je erbij om zo’n klein autootje te kopen?
“Dat was heel toevallig. Je weet waarschijnlijk dat er op de 
plaats waar nu de Jumbo zit vroeger een Fiatgarage was. 
Een kennis van mij die daar werkte kwam regelmatig bij mij 
langs als hij een bijzondere auto had. Ik reed enkele jaren 
geleden nog in een Audi TT 3.2 liter met zes cilinders. Een 
prachtige auto. Vlekkeloos rij-ijzer, bloedsnel: topsnel-
heid 250 en van nul tot 100 in 4.5 seconden. Een echte 
topbolide. Maar zakelijk gezien was hij minder aantrek-
kelijk.” “Ik begrijp wat je bedoelt.” “Toen kwam die kennis 
met een Fiat Vijfhonderd Abarth langs.” “En toen was je 
verkocht?” “Ja.” “Uit jezelf was je niet tot die keuze geko-
men?” “Nee, aan een Fiat had ik nooit gedacht.” “Maar….” 
Tja, hij is leuk om te zien, bloedsnel, 180pk met een top 
van plus minus 220!” “Mensen kinderen nog aan toe.” 

Welke kwaliteiten zou je het wagentje toe willen 
dichten?
“Hij is mooi, apart, bloedsnel, cabrio, een stijlicoon, een 
i-catcher, kan een collectors item worden, een stop-
lichtsprinter.” “Je hebt er dus plezier in om bij het stoplicht 
een sprintje te trekken tegen een andere auto?” “Ja, zeker 
als de ander ook snel is, maar geen idee heeft wat voor 
een krachtpatser dit wagentje is. Ze komen er al heel snel 
achter hoe mijn achterkant eruit ziet. Prachtig is dat.”

Is de liefde voor auto’s genetisch bepaald? 
“In zekere zin wel. Mijn vader was ook gek op auto’s. Hij 
reed in een Jaguar.” “Dat was , pak hem beet, een jaar 
of dertig geleden niet het meest betrouwbare voertuig op 
wielen.” “Klopt, maar, een “Jag” mag wel gezien worden, 
nietwaar!” “Dat ben ik met je eens, een Jag is een toon-
beeld van chic, een echte herenwagen.”

Abarth, een vrouwenwagen?
“Absoluut niet. Wat wil je, met zoveel paarden. Veel sport-
wagens geeft hij het nakijken.”

Mini of Fiat Abarth?
“Ik heb niets met Mini, hij is me iets teveel van het oor-
spronkelijke model verwijderd, zeker de laatste model-
len.” “Trouwens nu we het over een “hij” hebben als we 
over een auto praten. Weet je dat Italianen, als ze het 
over auto’s hebben, “haar” het vrouwelijke lidwoord “La” 
meegeven?” “La Fiat”, iedere auto is een “La”. “Oh!” “Het 
grappige is dat een van de nieuwste Ferrari”s “La Ferrari” 
heet, dus wordt het dan een beetje lastig om daar ook nog 
eens “La” vóór te zetten. Italianen hè!”

Modellen
“Een Abarth heb je in talloze modellen. Met 140 pk (stan-
daard), 160 pk en 180 pk. Model Ferrari, Monza, Maserati, 
noem maar op. Het is net een maatpak, je kunt “hem” 
krijgen zoals je wilt. Je moet als je een hele speciale 
uitvoering kiest wel diep in de buidel tasten: plus minus 
50.000 euro ben je kwijt.” 
Mijn gedachten gaan even terug in de tijd van de Topolino 
(muis) uit de jaren vijftig. De jaren van Fellini, Mastroianni 
en Anita Ekberg in de Trevifonteinen. Erano tempi. Wat is 
er toch geworden van de ‘Topo’, van een wagentje met 
een motorinhoud van 479cc en 16,5pk tot een racemon-
ster dat iedere automobilist te kakken zet.

Jaap van den Berg

Tijdens de fotosessie lag Diederik Glasz ziek in bed.

La Cinque Cento Abarth
Testosteron op wielen 
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Ton Welling, wonend in de Burgemeester 
Weertsstraat, reisleider voor groepen mensen die 
een bezoek willen brengen aan Rome. Voor mij is 
reizen naar Italië een vanzelfsprekendheid gewor-
den, meer een gewoonte. Welke motieven heeft Ton 
om uitgerekend dát land uit te kiezen en dan met 
name Rome, dat ook míj zo bekoort? In Rome: si 
tocca la storia con le mani (in Rome raakt men de 
geschiedenis aan met de handen).

Ton belt bij mij aan, waarna ik hem via de videofoon vraag 
in de lift plaats te nemen. Ik heb geen idee met wie ik te 
maken krijg. De liftdeur gaat open. Een sprankelende man 
komt mij tegemoet. We zijn onmiddellijk in een spraak-
waterval verzeild die niet onderdoet voor de cascate di 
Marmore. Alsof we elkaar al jaren kennen. Niet vreemd 
als je weet dat wij beiden een passie hebben voor Italië.

Gepassioneerd
Ton is een zeer bevlogen man, van vele markten thuis en 
heeft een spreeksnelheid waarvan ik het gevoel krijg dat 
het leven voor hem te kort is om alles te beleven en te 
vertellen in de tijd die hem gegeven is. Mijn mond valt 
bijna open als hij me vertelt waar hij overal geweest is.

In het kort
“Als kind was ik nogal stil, werd gepest om mijn indivi-
dualiteit. Ik wist al op heel jonge leeftijd wat ik wilde. 
Ik was amper 16 jaar toen ik uitgenodigd werd door 
een reisbureau voor een filmavond plus cocktailparty in 
Krasnapolsky. Er ging letterlijk een wereld voor me open. 
Er werd me alles geleerd over reservering, tickets maken, 
organiseren van reizen en alles wat erbij komt kijken in de 
reiswereld. Ik werd zo enthousiast dat ik de organisatie de 
volgende dag meteen heb opgebeld om te melden dat ik 
graag voor hen zou willen werken. Ik werd meteen aange-
nomen. Toen ik 18 was moest ik de militaire dienstplicht 
vervullen. Vervolgens werd ik aangenomen door een 
reisbureau in Amersfoort, dat tevens verzekeringen en 
begrafenissen deed. Een vreemde combinatie. De afde-
ling begrafenissen had de toepasselijke naam: ‘Eeuwig 
reizen’. Ik kreeg een studiereis naar Mallorca aangeboden. 
Met 90 gulden op zak ben ik daar heen gegaan en ben 
er blijven wonen. Geëmigreerd dus. ’s Avonds werkte ik 
in hotels, overdag leidde ik excursies op het eiland. Daar 
heb ik ook Spaans gestudeerd aan de subfaculteit van de 
universiteit van Barcelona. Ik kwam er al spoedig achter 
dat ik gevoel voor talen heb. Als je in Spanje woont is het 
natuurlijk makkelijker de taal machtig te worden dan dat 
je in Nederland studeert.”

Terug
“Weer terug in Nederland werkte ik in de 
reiswereld en ook als beëdigd tolk/vertaler 
aan de rechtbank in Arnhem. Later ben ik in 
het onderwijs gestapt. Ik kreeg een aanstel-
ling op Tunon, een school voor meisjes van 
bemiddelde mensen. Die school stond aan 
de Eusebiusbuitensingel. Daarna ben ik naar 
het reguliere onderwijs gegaan in Zwolle en 
Utrecht. Ik gaf er o.a. toerisme, management 
en een vak dat men tegenwoordig levensbe-
schouwing noemt.” 

Hoezo levensbeschouwing?
“Ik heb theologie gestudeerd vandaar. Ik heb 
als diaken voor een grote parochie gewerkt en 
heb stervensbegeleiding mogen doen en dat 
doe ik nu af en toe nog op verzoek.”

Reizen
“Ik ben de hele wereld over gereisd. Je 
kunt bijna geen plek opnoemen of ik ben er 
geweest. Zelfs op de Galapagoseilanden. Een 
zeer boeiende belevenis. Je komt daar bij de 
dieren op bezoek, niet andersom. Ze komen 
heel dichtbij je en tonen geen angst, een 
bijzondere gewaarwording. Na Darwins reis 
naar de Galapagoseilanden heeft hij zijn evo-
lutietheorie ontwikkeld die tot op de dag van 
vandaag nog steeds actueel is en steeds meer 
ingevuld wordt. Leemtes in die theorie zijn er 
amper.”

Italië
“Ik heb talloze reizen naar Italië georgani-
seerd. Dit land heb ik letterlijk van top tot teen 
gezien, van de Dolomieten, Apulië, Calabrië 
tot Sicilië. Ik heb pausen ontmoet. Ben ook 
op de begrafenis van Paus Johannes Paulus II 
geweest. De laatste paus is trouwens een heel 
bijzonder mens, die dicht bij de mensen staat. 
Ik heb ook Fratello Cosimo twee keer 
ontmoet, een groot mysticus. Hij 
had onmiddellijk door wie je 
bent. Wist eigenschappen 
van je te benoemen waar 
je versteld van staat. 
Hij gaf je overigens 
maar weinig tijd want 
hij ontving 100 men-
sen per dag, maar dat 
slechts één keer per 
week. De tweede keer 
dat ik hem ontmoette 
gaf hij me een hand-
kus. Dat doet hij alleen 
als hij het gevoel heeft 
dat het kan. Italië heeft je 
zoveel te bieden: prachtige 
natuur, kunst, muziek. Geweldig 
het is één groot museum.”

Jaap van den Berg

26 27

Met 
Ton Welling 
op reis 
naar Rome
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10 DAAGSE ROME-REIS 
Ton Welling organiseert en begeleidt (zonder 

winstoogmerk) voor mensen uit Arnhem en 
omgeving van donderdag 26 mei t/m zater-

dag 4 juni een volledig verzorgde 10-daag-
se touringcarreis naar Rome. Het verblijf 
in Rome telt zes volle dagen op basis van 
logies, ontbijt en diner en vindt plaats in 
het uitstekende kloosterhotel Villa Monte 
Mario. Alle excursies, entrees, reislei-
ding, overnachtingen, diners alsook 
lunch onderweg zijn inbegrepen. 2016 

is door Z.H Paus Franciscus uitgeroepen 
tot Heilig jaar en Jaar van Barmhartigheid.

Als u belangstelling heeft voor deze reis 
kunt u contact opnemen met Ton Welling: 

Burg. Weertsstraat 83/1, 6814HN Arnhem. 
Tel: 026-38922787 of ton.welling@kpnplanet.nl. 

Ton is de hele maand februari afwezig, maar zal direct 
bij thuiskomst uw aanvragen beantwoorden.

Nieuws 
uit het bestuur
Het bestuur wenst dat we met onze wijkvereniging 
een mooi 2016 tegemoet gaan. Als de inzet van 
de wijkbewoners net zo is als in 2015 zal dat vast 
lukken!

In de decembervergadering van het bestuur heb-
ben wij afscheid genomen van bestuurslid Robert 
Derksen. Robert is in een andere wijk in Arnhem 
gaan wonen. We danken Robert voor zijn deskun-
dige bijdrage aan de wijkvereniging.
Inmiddels heeft een bewoner van de wijk gerea-
geerd op een oproep in ons Wijkcontact en zich 
aangemeld als bestuurslid. Woensdag 3 februari 
is er een kennismakingsgesprek met het dagelijks 
bestuur.
De Nieuwjaarsborrel van de wijkvereniging op 
woensdag 13 januari in Brasserie Zijpendaal was 
wederom een succes. Veel wijkbewoners hebben 
elkaar in een gezellige sfeer ontmoet en elkaar de 
beste wensen kunnen aanbieden.
Jammer dat de Sonsbeeksocieteit is beëindigd 
wegens gebrek aan belangstelling. Elders in dit 
blad kunt u daar meer over lezen. Ik ben benieuwd 
naar de reacties voor een eventuele doorstart. Wie 
durft?

Inmiddels heeft Jos Zwaan het beheer van de 
website van Marijke Bruin overgenomen. Hij geeft 
momenteel zijn eigen kleur en invulling aan de 
website. Het bestuur dankt Marijke voor haar 
grote, jarenlange bijdrage aan onze website.

Op vrijdag 28 maart is er een overleg met de wijk-
verenigingen Burgemeesterskwartier, Transvaal en 
Hoogkamp met wethouder Martijn Leisink over de 
wijkactieplannen 2015 - 2017. Als u er meer over 
wilt weten: ze staan op onze website en in het 
vorige nummer van Wijkcontact.

Barend Freriks, 
voorzitter
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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
Peter Koen
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!

RIET
Ik overleefde het net als u, naar ik aanneem. Ik 
bedoel de plichtplegingen rondom Nieuwjaar. Van 
velen ontving ik de beste wensen voor 2016 en 
zoals dat hoort, wenste ik het allerbeste terug. Een 
jaarlijks ritueel dat onder invloed van e-mail en social 
media steeds meer van karakter verandert. Werd je 
vroeger bedolven onder de dikwijls lelijkste kerst- 
en nieuwjaarskaarten, tegenwoordig volstaat een 
druk op de knop om talloze familieleden, vrienden 
en kennissen met een standaard frase te verrassen. 
En niet alleen van bekenden ontvang je in de al 
dan niet digitale brievenbus de meest welgemeende 
gelukwensen. Werkgevers, actuele relaties en die 
van weleer, enzovoort, hebben het allerbeste met 
je voor. Zelfs kranten- en tijdschriftbezorgers en het 
jongetje dat de Arnhemse Koerier onregelmatig in de 
bus stopt, overhandigt een kalendertje met een reuze 
originele uiting. Uiteraard ben je dan niet krenterig. 
Je geeft een paar euro of briefje-van-vijf.
Erger zijn de talloze nieuwjaarsborrels en 
-bijeenkomsten die je geacht wordt te bezoeken. 
Vooral vrouwen hebben er een hekel aan, lees ik 
in bladen en andere fluttijdschriften. ‘Moet ik die 
griezel van de ICT-afdeling nu wel of niet kussen?’ 
‘En hoe mij op te stellen naar mijn baas?’ Vijf dagen 
per week in zijn omgeving moeten verkeren, is al 
opgave genoeg. Met dit soort dilemma’s kunnen 
vrouwelijke werknemers kampen. Voor mannen geldt 
iets soortgelijks.
Een voor mij prettige uitzondering op de regel is 
de nieuwjaarsbijeenkomst van de wijkvereniging. 
Werd die voorheen bij café La Cannette gehouden, 
tegenwoordig is Brasserie Zypendaal “the place to 
be”. Alle wijkbewoners die de vereniging een warm 
hart toedragen, waren er. Geroutineerd heetten de 
bestuursleden iedereen persoonlijk welkom. En dat 
het een geanimeerd was, blijkt wel uit de foto’s op 
de site van www.bwarnhem.nl Daar kwam ik haar 
opnieuw tegen. Enthousiast vertelde zij over de 
bizarre verhalen die mensen soms ophangen om 
een verzekeringsmaatschappij tot uitkering over te 
halen. Verzekeringen, hypotheken en aanverwante 
producten mogen dan voor de meesten saai zijn, voor 
haar ligt dat anders. Maar hoe heet ze ook alweer? 
Een blik op de bedrijfswebsite van Glasz Assurantie 
en Pensioenadviseurs brengt uitkomst. Riet en haar 
man Diederik maken werk van geldelijk advies. 
‘Want, internet of niet, financiële dienstverlening 
blijft mensenwerk’, schrijven zij. Mijn financiën heb 
ik weliswaar op de rit, maar een wijkcolumnist heeft 
altijd behoefte aan wijkinformanten. En Riet belooft 
mij te voeden met wijkweetjes en andere -nieuwtjes.

Kees Crone
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7REGIME BETAALD PARKEREN 

IS VERANDERD RONDOM DE 

ALBERT HEIJN
Op verzoek van veel wijkbewoners is de tijd van betaald 
parkeren rondom de Albert Heijn (van Lawick van 
Pabststraat en van Eckstraat) als volgt aangepast: 
Oude situatie: betaald parkeren van maandag t/m zater-
dag van 9.00 tot 23.00 en op zondag van 12.00 tot 23.00 
uur 
Nieuwe situatie: betaald parkeren van maandag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. 
Dit betekent dus dat ’s avonds na 18.00 en op zondag gra-
tis geparkeerd kan worden. Dit nieuwe regime geldt alleen 
voor bovengenoemde zone. Op alle andere zones blijven 
de oude regels van kracht. Meer informatie kunt u vinden 
op de website van de Gemeente Arnhem, www.arnhem.nl.

Cie Leefomgeving

INZAMELINGSACTIE VOOR LEERGELD, 
SPEELSTOET EN KLEDINGBANK!
In november 2014 hebben we een succesvolle inzame-
lingsactie georganiseerd voor de stichtingen Leergeld en 
Speelstoet. Het is helaas nog steeds voor veel gezinnen 
niet haalbaar om hun kinderen te laten meedoen bij een 
vereniging, sportclub of muziekles. Ook de (extra) kosten 
voor schoolbenodigdheden, een kamp of een excursie 
zijn voor sommige gezinnen een probleem. In Arnhem en 
omgeving gaat het om ongeveer 5.000 kinderen.
De Stichting Leergeld Arnhem (www.leergeldarnhem.nl) 
wil kinderen uit Arnhem de mogelijkheid bieden mee te 
doen met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. 
Want nu meedoen is straks meetellen. Met de steun van 
deze stichting kunnen de kinderen ook deelnemen aan 
verschillende schoolactiviteiten en kunnen, net als veel 
andere leerlingen, met een fiets naar school en huiswerk 
maken op een computer of laptop.
Bij Speelstoet Arnhem (www.speelstoet.nl) kunnen deze 
kinderen drie keer per jaar speelgoed uitzoeken in een 
winkel zonder kassa.
Stichting Kledingbank Arnhem (www.kledingbankarnhem-
eo.nl) geeft goede, bruikbare kleding aan mensen die het 
hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen 
betalen.
Met een team uit de Burgemeesterswijk en de 
Penseelstreek organiseren we een inzamelingsactie voor 
deze drie organisaties. Wij denken dat het goed is om 
stil te staan bij kinderen die in mindere omstandigheden 
opgroeien dan de kinderen in onze wijk. Daarnaast zien 
we het nut van recycling van spullen. Waarom iets weg-
gooien of ongebruikt op de zolder of in de schuur laten 
staan als anderen het goed kunnen gebruiken?
Daarom organiseren we een inzamelingsactie op zaterdag 
9 april 2016. Voor deze inzamelingsactie zijn wij op zoek 
naar:
• fietsen 
• kleding
• speelgoed
Deze kunt u inleveren op zaterdag 9 april tussen 
11:00 en 17:00 uur bij de Molenplaats Sonsbeek 
(Bezoekerscentrum) Zijpendaalseweg 24A. 

Paulien Bos, Patricia Schwalbach en Hanny van Nunen 
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Thema-ochtenden in de Bakermat 

Ook dit voorjaar heeft de werkgroep Thema-
ochtenden weer een interessant programma, 
telkens op dinsdagochtend van 10.15 tot 
12.00 uur. 
Toegangsprijs: 3 euro (incl. koffie).

Dinsdag 8 maart: De Hoge Veluwe: ik 
zie, ik zie… wat jij ook kunt zien.
Bioloog en natuurgids Atze Oskamp laat 
aan de hand van zichtbare sporen in de 
vogelvlucht de lange geschiedenis van de 
Hoge Veluwe vertellen en bij het heden uit te 
komen: een museum van landschappen. In elk 
van die landschappen zijn bijzondere organismen te 
zien. Oskamp laat zien hoe ze in die landschappen 
leven en overleven: hoe ze eten, zich 
voortplanten en zich beschermen, vaak door 
samenwerking en communicatie. En dat is 
soms heel spectaculair!

Dinsdag 12 april: 
Altaj - "Russisch Tibet"
Elena Bronikova vertelt u over één van de 
wonderbaarlijkste streken in de wereld: de 
Siberische Altaj. Die ligt op een kruispunt van 
verschillen staten (Rusland, Kazachstan, China 
en Mongolië) en culturen (sjamanisme, Russisch-
orthodox christendom, islam en Tibetaans boeddhisme). 
Ze illustreert haar verhaal met beelden en muziek. 
Deze thema-ochtend stond eerder gepland voor 12 januari maar ging 
toen niet door.

Nieuwjaarsborrel
Sonsbeeksociëteit stopt
In november 2015 is de wijkver-
eniging in samenwerking met 
De Molenplaats (voorheen het 
Bezoekerscentrum) gestart met een 
inloopmiddag voor wijkbewoners: de 
Sonsbeeksociëteit. De bedoeling was 
dat wijkbewoners elkaar iedere eer-
ste donderdag van de maand in een 
ontspannen sfeer zouden kunnen 
ontmoeten.

De belangstelling bleek echter gering. 
De laatste twee keer kwamen slechts 
vijf wijkbewoners de sociëteit bezoe-
ken. In Wijkcontact en op de website 
heeft nog een oproep gestaan om 
zich aan te melden voor een werk-
groepje dat het initiatief meer leven 
gaat inblazen, maar ook dat leverde 
geen reacties op. 

Het bestuur heeft daarom besloten 
voorlopig te stoppen met dit initia-
tief. Wijkbewoners die zich alsnog 
willen inzetten voor dit initiatief, kun-
nen contact met mij opnemen.

Barend Freriks, Voorzitter
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Op dinsdag 12 januari vond in Brasserie Zijpendaal de Nieuwjaarsborrel 
van de wijkvereniging plaats. Zoals altijd werd deze druk bezocht.

Zoals u in het vorige 
Wijkcontact hebt kun-
nen lezen is Marijke 
Bruin na ruim 6,5 jaar 

gestopt als webmaster. 
Jos Zwaan heeft het 

beheer van website inmid-
dels van haar overgenomen 

en is deze naar eigen inzichten 
aan het inrichten.

Jos woont al ruim 37 jaar in onze wijk en beheerde tot 
december 2014 samen met zijn vrouw Willemien sauna 
De Bakenberg. In Wijkcontact van december 2014 stond 
een uitgebreid portret van hen beiden. Met de sauna, die 
hen ’s avonds aan huis kluisterde, zijn ze gestopt, maar 
met activiteiten als massages en het begeleiden van spor-
ters is Jos doorgegaan. 
Jos heeft veel ervaring met het beheren en ontwikkelen 
van websites. Schrijfervaring deed hij op als sportverslag-
gever voor regionale kranten en websites. Verder maakt 
hij graag foto’s zoals u ook in dit nummer van Wijkcontact 
kunt zien aan de foto’s van de nieuwjaarsborrel en de 
Kwartierkwis. Het zijn allemaal kwaliteiten die hem uitste-
kend van pas komen als webmaster.

Jos treedt graag in contact met 
mensen die zich op één of ande-
re manier willen inzetten voor de 
website, bijvoorbeeld door stuk-
jes te schrijven, foto’s te maken 
of wijkactiviteiten te verslaan. 
Jos: “Het Burgemeesterskwartier 
bestaat uit mooie huizen, stra-
ten en pleinen. Maar de mensen 
maken de wijk! De website kan 
een instrument zijn om onder-
linge contacten en activiteiten 
die de wijk levendig maken te 
bevorderen. Daar wil ik graag 
een bijdrage aan leveren. De 
website is van de wijkvereniging, 
maar moet van de mensen in de 
wijk worden.”

Henk Donkers
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Jos Zwaan begonnen als nieuwe webmaster 
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