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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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JAARVERGADERING 
WIJKVERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER

Donderdag 12 mei 2016
De Molenplaats 

(voorheen Bezoekerscentrum Sonsbeek)
Inloop vanaf 19.30 uur

aanvang 20.00 uur
afronding rond 22.30 uur

Agenda
1. Welkom, opening en vaststelling agenda
2. Verslag jaarvergadering 10 juni 2015
3. Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Jaarrekening 2015 en begroting 2016
6. Verkiezing nieuw bestuurslid. Wegens aftreden van Robert Derksen 

is een vacature ontstaan. Het bestuur draagt de heer Jeppe 
Balkema voor als nieuw bestuurslid.

7. Rondvraag/sluiting formele deel.
8. Presentatie van Theo Reesink van landschapsarchitectuur Poelmans 

en Reesink van de Zijpendaalseweg 29 over het bovengronds 
brengen van de St. Jansbeek in Arnhem.

U wordt van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.
Aansluitend een informeel samenzijn onder het genot van een hapje 
en drankje.

Barend Freriks, voorzitter

Inhoud
De Giro door de Burgemeesterswijk  2

Een Giro-etappe binnen de grenzen van onze wijk 2 

Giro side events 3

De Giro d’Italia verklaard voor leken 4

De roze brigade van de Snelle Henkies 8

Onder het tapijt van de Burgemeesterswijk 10

De wijk is stil door Jos Pauw 15

Burenhulp voor senioren in onze wijk 15

Inschrijving Kwartierkwis start op Koningsdag 15

Column Maarten van IJzer: Spanie heeft een vriendje 15

Onverwacht grote familie 16

SONSBEEK '16 zoekt vrijwilligers! 16

Sonsbeektentoonstellingen   

al decennialang spraakmakend 17

Verliefde kijk op de Wijk 23

De man achter de pentekeningen 20

Naamgevers: Van Eckstraat 18

De Kreupele 27

Wijziging opzet 'Project Ouderen' 27

Column Kees Crone: Achteruit rijden 27

Nieuws uit het bestuur 28

Paragliders  Jan en Roos 28

Help mee aan een spetterend Oranjefeest! 28
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Op zondag 8 mei rijdt de Giro door de 
Burgemeesterswijk. Hieronder een 
kaartje van de derde etappe plus het 
deel van de route door onze wijk. 
De renners komen van de Posbank 
en Emmapyramide over de 
Schelmseweg Arnhem binnenrijden 
over de Amsterdamseweg. Daarna 
rijden ze twee plaatselijke rondes 
door Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. 
De finish ligt op de Velperbuitensingel 
naast het Musispark. In totaal rijden 
de renners, voorafgegaan door een 
reclamekaravaan, drie keer over de 
Amsterdamseweg naar beneden en 
twee keer over de Zijpendaalseweg 
omhoog. 

Route: 
Zijpsepoort > omhoog via Amsterdamseweg > 
Bakenbergseweg > omlaag via Izaäk Evertslaan 
> Zijpendaalseweg > omhoog via Röellstraat, Van 
Nispenstraat, Burg. Weertsstraat, Van Lawick, Van 
Eckstraat > omlaag via Amsterdamseweg en Burg. 
Weertsstraat > Zijpendaalseweg > omhoog via Van 
Pallandtstraat > omlaag via Amsterdamsweg, 
Brantsenstraat, Bouriciusstraat > Zijpendaalseweg 
> omhoog via Burgemeestersplein en van Lawick > 
omlaag via Van Pallandtstraat > Zijpendaalseweg > 
omhoog via Burg. Weertstraat en Amsterdamseweg > 
omlaag via Van Eckstraat, Van Nispenstraat, Jollesstraat, 
Cordesstraat en Röellstraat > Zijpendaalseweg > omhoog 
via Izaäk Evertslaan > omlaag via Bakenbergseweg en 
Amsterdamseweg naar beginpunt bij Zijpsepoort > finale 
omhoog via de Sweerts de Landasstraat en de Van Lawick 
van Pabststraat > finish op kruising Izaäk Evertslaan – 
Bakenbergseweg (Heilig Hartkerk).

Een Giro-etappe 
binnen de grenzen 
van onze wijk
Op 8 mei rijdt de Giro vijf keer langs onze wijk (3x 
Amsterdamseweg naar beneden, 2x Zijpendaaalseweg 
omhoog). Er is echter ook een fraaie Giro-etappe binnen 
de grenzen van onze wijk uit te stippelen. Hieronder een 
etappe van 9,8 kilometer en 197 hoogtemeters. Ik begin 
op het laagste punt (20,5 meter) bij de Zijpse Poort en 
eindig op het hoogste punt (59,4 meter) waar de Izaäk 
Evertslaan uitkomt op de Bakenbergseweg. Zowat straten 
en alle klimmetjes die je in onze wijk kunt nemen zitten 
er in. 
Tussen haakjes de hoogteverschillen:
• Amsterdamseweg > Bakenbergseweg (39m)
• Röellstraat > Van Nispenstraat > Van Eckstraat (33m)
• Van Pallandtstraat (20m)
• Burgemeestersplein > kruising Van Pallandtstraat – 

Van Lawick van Pabststraat (15m)
• Burgemeester Weertsstraat (22m)
• Izaäk Evertslaan (29m)
• Sweerts de Landasstraat > Van Lawick van Pabststraat 

(39m)

Ik heb de aaneengesloten route twee keer gefietst en 
opgenomen op Strava. Dat programma gaf 155 hoog-
temeters aan, maar omdat de registratie van Strava 
niet erg precies is zoals het kaartje uitwees, heb ik 
de hoogtemeters nagerekend met de uiterst precieze 
Actuele Hoogtekaart Nederland (die de waterschappen 
en Rijkswaterstaat gebruiken). Toen kwam ik op boven-
staande verschillen uit. Normaal gesproken vind ik de 
hoogteverschillen in onze wel meevallen, maar als je alle 
beklimmingen achter elkaar rijdt en een hoog tempo aan-
houdt, kun je flink kapot gaan. Probeer de route eens uit!
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De Giro is niet alleen interessant voor boeren, burgers 
en buitenlui; ook de lokale middenstand probeert een 
graantje mee te pikken. Zeker nu de fietsers zowel over 
de Zijpendaalseweg als de Amsterdamseweg hun laatste 
rondje voor de finish zullen rijden. Daarom wordt ook in 
onze wijk hard nagedacht en van alles voorbereid om een 
passend antwoord te vinden op de roze invasie. 
Zo heeft Brasserie Zypendaal aan de Zijpendaalseweg 
een gelegenheidscombi gesloten met fietsspeciaalzaak 
Roelofs aan de Van Nispenstraat. Bij de Brasserie, waar de 
karavaan rond 16 uur langskomt kunnen toeschouwers op 
de eerste rang meegenieten. Er is een speciaal Giro VIP 
arrangement met Italiaans lunchbuffet, Italiaanse dran-
ken en Italiaans ijs. Voor de sportieveling is er de Roelofs 
Bike Experience, waarbij op een fietssimulator delen van 
Italiaanse etappes kunnen worden gefietst alsof je zelf in 
de bergen rijdt. Voor de algehele feestvreugde en om de 
fietskennis te testen is er ook nog het legendarische spel 
‘Petje op petje af’.

Marc Roelofs van 
de gelijknamige 
fietsspeciaalzaak.  

Giro side events
Iets verderop gaat café-bar La Cannette aan de Van 
Nispenstraat voor één keer open in het weekeinde. Wie 
voorafgaand of na afloop van de voorbijrazende wielren-
ners even iets anders wil, kan bij La Cannette barbecueën, 
springen op een springkussen of gewoon gezellig wat 
drinken met een portie bitterballen voor de lekkere trek. 
En dat alles zowel op zaterdag als op zondag.
Als de renners zondag 8 mei over de Amsterdamseweg 
komen, zouden ze daar voor een lekker glas Italiaanse 
wijn even kunnen stoppen bij Wijnkoperij Henri Bloem. 
Want de wijnhandel heeft speciaal voor de Giro een mooi 
Italiaans wijnpakket samengesteld met negen wijnen die 
deels uit de regio’s komen die de etappes van de Giro 
doorkruisen.  Bij Bloem zullen voorafgaand aan de Giro 
flink wat Italiaanse wijnen worden aangeboden om alvast 
in fietsstemming te komen.

Johan Bosveld

N.B. De fiets die de ondernemers vasthouden is roze gespoten door asielzoekers uit De Koepel.

Michel en Marja van Tooren en 
medewerkster Annie Beugel van 
Wijnkoperij Henri Bloem.

Dave Starink van café-bar La Cannette.

DE GIRO DOOR DE 
BURGEMEESTERSWIJK Overzicht 

Bart Bloemendal van 
Brasserie Zypendaal.
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De Giro start op 8 mei in Nijmegen en zal om een uur 
of vier langs de Brasserie aan de Zijpendaalseweg 
komen. Het einde van de etappe is dan in zicht. Een 
waarschijnlijk aaneengesloten peloton met niets 
ontziende snelheidsduivels wringt zich door een 
stad vol drempels, verkeersobstakels, wegversmal-
lingen en opdringerig publiek, al dan niet achter 
dranghekken.  Een vooruitblik door wielerfanaat, 
Italië-kenner, wijkgenoot en redactielid Jaap van 
den Berg.

Het peloton rijdt vanuit Rozendaal (Posbank, 
Emmapyramide) over de Schelmseweg Arnhem bin-
nen. Dan volgen er nog twee plaatselijke rondes van 
13,8 kilometer. Daarbij rijden ze drie keer naar bene-
den over de Amsterdamseweg en twee keer omhoog 
over de Zijpendaalseweg. De finishlijn is getrokken 
op de Velperbuitensingel naast het Musispark. Op de 
Zijpendaalseweg moet een aantal obstakels genomen 
worden in de vorm van flinke drempels, waar automo-
bilisten niet harder mogen rijden dan 30km. per uur, op 
straffe van gelanceerd te worden. Klimmend zullen de 
coureurs wel niet veel harder gaan, maar te midden van 
het peloton zijn deze drempels verraderlijk en kunnen ze 
leiden tot vervelende valpartijen. Tja, een wielrenner zit 
vast met zijn voeten, dus pakt een val meestal ongeluk-
kig uit. Raak je het achterwiel van degene die voor je 
rijdt, dan is een val niet te vermijden. Rem je hard, dan 
sla je over de kop of het achterwiel glijdt weg en daar lig 
je dan. Leuke sport nietwaar? Hoe gek moet je zijn om 
wielrenner te worden? Schrijver dezes is ook zo’n fanaat. 
‘Blik op oneindig en verstand op nul’, om in wielertermen 
te spreken. 

Tribune
Voor restaurant de Brasserie wordt een tribune gebouwd 
en een ‘side event’ georganiseerd door fietsspecia-
list Roelofs in samenwerking met de eigenaar van de 
Brasserie. U kunt op de tribune genieten van het voorbij 
scherende peloton onder het genot van een arrangement 
waarbij u kunt genieten van een heerlijk Italiaans buffet 
inclusief bier, Italiaanse wijn, fris of een heerlijke pro-

rechts passeren, let maar op. Maar 
de weg kronkelt daar ook heftig. Kijk 
uit jongens, want het is daar ‘furbo’, 
zoals de Italiaan dat zegt.. Het is 
te hopen dat voor de tribune het 
trottoir verboden terrein zal worden 
voor toeschouwers. Een wielrenner 
heeft er geen behoefte aan bij een 
toeschouwer op schoot te belanden.

Giro
De Giro is één van de drie grote 
rondes die drie weken duurt. Kunt u 
zich dat voorstellen? 19 dagen lang 
(want er zijn twee rustdagen) dage-
lijks een uur of vijf/zes fietsen met 
je gat op een dun reepje kunstleer 
of keihard carbon met een gemid-
delde snelheid van 38 tot wel 44 
per uur? Laten we eerst eens kijken 
hoe we aan het woord Giro komen. 
Het kan een wandelingetje zijn, een 
rondje, of ronddraaien. Het komt 
van het werkwoord ‘girare’. Dat het 
niet altijd een rondje of een ronde 
is, is wel duidelijk. De renners gaan 
wel heel Italië door, maar een echt 
rondje kun je het niet noemen. Ze 
volgen wel de vorm van de laars, lo 
‘stivale’. De eerste Giro werd verre-
den in 1909. De renner reed destijds 
op ander materiaal dan nu. De fiets 
was van staal en veel zwaarder dan 
de huidige fiets. Hij mocht niet eens 
van fiets wisselen als hij pech had; 
reparaties moest hij zelf verrich-
ten. ‘Erano tempi’. Dat waren nog 
eens tijden. Het was aanvankelijk 
een sport voor de armen. Het was 
immers een manier om een paar 
centjes te verdienen! 

Coppi en Moser
Wie de Giro wint wordt als een held 
beschouwd en terecht, want wat is 
het ‘bloed zweet en tranen’ waar-
mee de arbeid gepaard gaat. Bijna 
onmenselijk. De Giro win je niet als 
goede sprinter, daar komt meer bij 
kijken. Als goede tijdrijder win je 
hem ook niet. Je moet ook goed zijn 
in de bergen en demarrages in het 
peloton kunnen opvangen. Tijdrijden 
is zelfkastijding, in je eentje tien 
tot soms 50 kilometer op de limiet 
rijden. Daar is karakter voor nodig. 
De Giro kent vele helden. Fausto 
Coppi (vijf maal gewonnen) , Bartali 
(3 keer). Deze twee waren elkaars 
grote rivalen vlak vóór en ná de 
tweede wereldoorlog. Coppi merkte 
dat hij als slagersknecht goed kon 
fietsen op een bakfiets. Als vijftien-

De Giro d’Italia 
verklaard voor leken 

'Schrijver deze' in Italiaans wielertenue voor het Etruskische 
stadje Pittigliano. Foto: Hans van Toor 

Fausto Coppi in de Giro van 1953. In 
de voorlaatste etappe veroverde hij de 
roze trui en won de Giro.

Francesco Moser in de roze trui. Hij won 
de Giro één keer (1984) en werd drie 
keer tweede.

jarige won hij meteen zijn eerste 
wieler- wedstrijd. Op veertigjarige 
leeftijd stierf hij aan een verwaar-
loosde malaria nadat hij voor de grap 
meedeed aan de ronde van wat nu 
Burkina Faso heet.

Francesco Moser was ook een groot-
heid, vooral in klassiekers: Parijs-
Roubaix, Ronde van Vlaanderen, maar 
ook in de Giro stond hij zijn manne-
tje. Hij heeft 273 zeges behaald en 
was een zeer goede tijdrijder. Lang 
heeft hij het werelduurrecord op zijn 
naam gehad met een gemiddelde 
van boven de 51 km. per uur. In 
Trento in de Dolomieten heeft hij een 
mooie fietshandel. Zijn Moserfiets 
is beroemd vanwege het prachtige 
design. Ik heb hem weleens zien 
fietsen in de Dolomieten, waar ik zelf 
ooit ook veel gefietst heb. Er zijn nog 
meer Italiaanse fietshelden. Cipollini, 
vertaald ‘uitje’ was ook een winnaar. 
Hij stond bekend om zijn enorme 
sprintkwaliteiten en als uitvinder van 
‘de trein’. Vlak voor de finish fiet-
sen alle mannen van zijn ploeg zo 
hard dat niemand er overheen kan, 
behalve Mario dan. Mario was een 
knappe vent met de bijnaam ‘Cipo, 
bello Mario’ (mooie) of ‘Il Magnifico’. 
Behalve dat Mario mooi was kon hij 
ook winnen. Hij heeft 189 wedstrij-
den gewonnen. Wat zullen veel vrou-
wen hem geadoreerd hebben: ‘ciao 
bello’ (dag mooie).

Nibali en Pantani
Momenteel is Nibali de beste Italiaan; 
hij won zowel de Giro als de Tour de 
France. Marco Pantani mogen we ook 
niet vergeten. Een tragische figuur. 
Eenmaal was zijn hematocrietwaarde 
zo hoog dat hij uit de Giro genomen 
werd. Twee wedstrijden voor het 
einde wérd hij uit de strijd geno-
men. Onlangs werd bekend dat de 
mafia hier waarschijnlijk achter zat. 
Was dat niet gebeurd dan had hij 
gewonnen. Later in 1998 won hij 
zowel de Tour als de Giro. Hij was 
een onnavolgbare klimmer. In 37 
minuten en 25 seconden Alpe d’Huez 
beklimmen. Zelfs met een accu op 
je fiets lukt je dat niet. Tragiek was 
een deel van zijn leven. Marco werd 
vaak in verband gebracht werd met 
een ‘verdachte’ arts. Men heeft hem 
ten gevolge van drugsgebruik dood 
aangetroffen in een hotel. Marco ‘per 
sempre’ (voor altijd). Marco leeft 
voort in gedachten van veel tifosi. 

secco. Dat alles van 12. 30 uur tot 17.30 uur. ‘Attenzione’: 
het is lastig te zien wie welke coureur is, want die jongens 
gaan hard, soms wel 60 per uur! Bent u rond de tijd dat 
de renners voorbij komen al ‘fino in fondo’ van het glaasje, 
dan ziet u het hele peloton slechts in één mengkleur voor-
bij komen. Hopelijk roze. Dus blik op de weg. Anders is 
het zonde van het geld. Maar gezellig zal het zeker zijn 
tussen al die buurtgenoten. Zittend op het terras bevindt 
zich aan uw rechterzijde een verkeersobstakel midden op 
de weg. Dit dient om de snelheid eruit te halen voor auto-
mobilisten. Wielrenners gaan het obstakel zowel links als 

Hij had zulke grote oren dat hij de 
bijnaam ‘Elefantino’ had. 

Stranieri (buitenlanders)
Naast Italianen hebben ook veel bui-
tenlanders de Giro gewonnenheb-
ben: Merckx (5x), Hinault.( 3x), 
Indurain (2x) en Contador (2x). Voor 
buitenlanders kunnen tifosi in de ber-
gen heel irritant zijn. Ten faveure van 
hun held zullen ze het niet nalaten de 
‘straniero’ te hinderen, nat te spuiten 
of anderzijds te belemmeren. Hún 
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man moet in het roze, koste wat het 
kost. Bij een aankomst op een hoge 
berg maken de tifosi de doorgang 
soms zo smal dat de renner er amper 
door kan. 

Complete wildwest taferelen. Vóór 
de wedstrijd hebben ze met grote 
letters de naam van hun ‘campione’ 
op het wegdek gekalkt. Rijdend door 
de Italiaanse Alpen zie je hun namen 
nog steeds op het wegdek staan.

Giro, Vuelta en Tour
Alle drie duren ze drie volle weken. 
De nummer 1 van de Giro rijdt in 
het roze, de nummer 1 van de ronde 
van Spanje( Vuelta) in het rood en 
de nummer 1 van de Tour de France 
in het geel. De kleur van de trui is 
afgeleid van de kleur van het papier 
waarop de krant die de ronde orga-
niseert, gedrukt wordt. De Gazetta 
dello Sport in Italië verschijnt op 
roze papier. De Tour de France is 
de meest prestigieuze van de drie. 
Waarom? Deze tour geniet de mees-
te publiciteit. Waar dat prestige uit 
voortkomt is moeilijk uit te leggen. 
Een ding weet ik zeker, de Tour is 
absoluut niet zwaarder dan de Giro 
of de Vuelta. In Italië stuurt men de 
renners weleens over de beruchte 
‘strade bianche’, de witte wegen, 
onverhard, stoffig, kleiig en steil. 
Af en toe zijn er beklimmingen met 
stukken van boven de 20 procent. 
Moorddadig. 
Enkele bekende beklimmingen (cols) 
in de Giro zijn: De Stelvio met een 
hoogte van 2757 meter. Gemiddeld 
8%. Stijging. De Gavia gemiddeld 
8,4% met een lengte van 15,7 kilo-
meter. De Mortirolo 1852 meter met 
een gemiddelde van 11,5 % en 11,3 
kilometer lang. Pfffffffffffffffffff! Geef 
mij de Van Lawick van Pabststraat 
maar. In de Vuelta komen beklim-
mingen voor met stukjes van boven 
de 30 procent. Niet te hard aan je 
stuur trekken want dan val je ach-
terover. In mei is het weer in Italië 
vaak niet geweldig. Het regent vaak, 
en soms sneeuwt het zelfs. In het 
laatste geval wordt een etappe wel 
eens geschrapt. 

Niet alleen hard fietsen
Voor een grote ronde moet je natuur-
lijk beresterk zijn, over een enorme 
longinhoud beschikken, een goede 
gaswisseling in de haarvaten en het 
hart van een paard. Het is niet alleen 

maar hardrijden, want daar win je 
niet mee. Je moet de koers kun-
nen lezen. Spaarzaam omgaan met 
je energie. Als je smijt met domme 
kracht dan wordt het een verloren 
zaak. Ik meen dat het in Parijs Nice 
was, een wedstrijd over 5 dagen. De 
Engelsman-Thomas had op de laat-
ste dag 20 seconden voorsprong op 
Contador. Contador demareerde uit 
het peloton tot 6 maal toe. Thomas 
kon niet mee. Twee wieltjesklevers 
(succhiaruote) waren in staat om in 
zijn wiel te blijven. Thomas kreeg 
hulp van zijn ploeggenoten, die hem 
terug brachten tot vlak bij Contador. 
De laatste moest het echter alleen 
opknappen, steeds op kop rijden. 
Een Belg, Wellens stak hem in de 
sprint voorbij waardoor Contador 
geen bonificatie kreeg van 10 maar 
slechts 6 seconden. Die laatste vier 
seconden bezorgden de Engelsman 
de winst. Tja, je moet dus ook een 
beetje geluk hebben. Eigenlijk was 
Contador de morele winnaar. Een 
wieltjesklever deed hem de das om, 
maar ook de ploeg van Thomas, 
want in z’n eentje had Thomas het 
niet gered. Een winnaar moet dus 
ook een sterke ploeg om zich heen 
hebben.

Materiaal 
Tientallen jaren reden veel 
Nederlanders op een Gazelle, Batavus 
of een Koga. Aanvankelijk waren de 
fietsen van staal, later aluminium. 
Daarna brak het carbontijdperk aan. 
Tegenwoordig komen veel fietsen 
uit de Verenigde Staten, Taiwan of 
Duitsland. Enkele merken zijn: Trek, 
Specialized, Kuota, Colnago, Focus, 
BMC, Cannondale. Duitsland maakt 
ook enkele goede fietsen: Cube, 
Canyon, Rose, Stevens. Ze zijn van 
aluminium of carbon. Profs en ama-
teurs, maar ook veel hobbyisten, rij-

den op een carbonfiets. Het materiaal 
is duur, stijf en licht. Er zijn fietsen 
van amper 6 kilo, de meesten zijn 6 
tot 8 kilo. Het minimum gewicht van 
een professionele fiets is vastgesteld 
op 6,8 kilo. Minder kan gevaarlijk 
zijn. Ze worden duur opgebouwd met 
onderdelen van Campagnolo of Dura 
Ace van Shimano. Zo’n karretje kost 
al gauw 5 tot 6 duizend euro. Hele 
pelotons zie je op onze fietspaden 
voorbij komen op deze dure fietsen. 
Doe maar ruig. Je hobby mag wat 
kosten. 

Schrijver dezes
Zelf rijd ik op een carbonfiets van 
6,95 kilo. Ik ben verliefd op haar, 
‘mia bicicletta, amore mio’. Ik heb er 
zelfs twee van dat kaliber. Mijn tenue 
is geheel ‘in modo Italiano’. Alles, 
zelfs de helm is Italiaans, uiteraard 
met de Italiaanse vlag er op. In 
juni gaat zij mee naar Lazio, waar 
ik fiets. Ik verblijf dan een week 
of zes op de grens van Toscane, 
Lazio en Umbrië aan het meer van 
Bolsena. Hier woonden tot 600 voor 
Christus de Etrusken. Het is er mooi 
fietsen. Helaas zijn de wegen erbar-
melijk slecht, ’disastro’. Veel ‘bucchi’ 
(gaten) in de weg. Heel verraderlijk. 
Voor je het weet heb je een onpret-
tige relatie met de weg, een lekke 
band of een bezoek aan het zie-
kenhuis. Attenzione dus. Italianen 
hebben ook nooit gehoord van ‘recht 
doorgaand verkeer gaat voor’. Voor 
je het weet staat er een ‘macchina’ 
(auto) dwars voor je geparkeerd. 
Nooit kan er een ‘mea culpa’ ofwel 
‘colpa mia’ vanaf. Raar volkje die 
Italianen: ‘stai attento!’
Ik wens alle wijkbewoners veel Giro 
toe. Ad fundum!

Jaap van den Berg

‘Onze’ Wim van Est in de Giro van 1953 naast Gino Bartali. Van Est won de 
eerste etappe.

Begraven of cremeren? Wij nemen uw zorg over 
en regelen de hele uitvaart geheel naar uw wens.

Bel 0652688706 
www.caneeluitvaarten.nl

Hugo 
Koste
r
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DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
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Met het oog op de Giro fiets ik als gast mee met  
Snelle Henkie, het in onze wijk gewortelde wieler-
clubje in het roze tenue. Vooruit ‘nieuwe naaf, ouwe 
stoemp’.

Elke woensdagavond tussen 1 april en 1 oktober verza-
melt zich een clubje wielrenners voor het huis van Peter 
onder aan de Van Pallandtstraat. Als het regent zijn het er 
een stuk of vijf, als het mooi weer is kan dat aantal oplo-
pen tot vijftien à achttien. Peter is de informele secretaris   
van het informele wielerclubje, want een officiële bij de 
wielerbond aangemelde club is het niet. Joris Westendorp 
uit de Sweerts de Landasstraat is er meestal ook bij, en 
zo nog wat wijkbewoners. De Burgemeesterswijk levert 
de meeste deelnemers, maar er komen ook renners uit 
de Hoogkamp en de Paasberg. Er is zelfs een afdeling 
Henkies in Nijmegen. En dan zitten er nog wat in de rest 
van Nederland, die daarheen verhuisd zijn vanuit Arnhem 
of Nijmegen.
Snelle Henkie is niet het enige fietsclubje in onze wijk, 
maar omdat ik Henk heet, een fervent fietser ben en 
Henkies in het Giro-roze gekleed zijn, wil ik graag eens 
met hen meefietsen vanwege de op handen zijnde Giro 
d‘Italia die onze wijk op 8 mei aandoet. Op zaterdag 26 
maart organiseren ze als opening van het seizoen een 
fietstocht voor alle Snelle Henkies. Met het oog op de Giro 
hebben ze de tocht Henrico Rapido Apertura Giro gedoopt 
en is er na afloop een Italiaans buffet.
 
De tocht is ruim 70 kilometer lang en telt bijna 500 
hoogtemeters. Er hebben zich een kleine veertig Snelle 
Henkies aangemeld. Ze verzamelen in buurthuis Het 
Huukske in Lombok. Vooraf nuttigen ze daar koffie en 
cake, en na afloop drinken ze er een pilsje en genieten ze 
van het Italiaanse buffet.   Veel Henkies zien elkaar weer 
voor het eerst sinds de winter, begroeten elkaar hartelijk, 
kletsen bij en monsteren elkaars fietsen. Sommigen heb-
ben extra aandacht voor de allernieuwste modellen met 
elektronische schakeling. Maar anderen kan dat weinig 
schelen. Zo rijdt er een man mee op een antieke stalen 
Gazelle met ouderwetse commandeurs, de handeltjes 
op de onderbuis om de beide derailleurs (versnellingen) 
te bedienen. Hij heeft een wollen koersbroek aan, een 
Faema-wielerpetje op uit de tijd dat Eddy Merckx voor 
deze Italiaanse koffieapparatenfabrikant fietste, en een 
fietshelm van met paardenhaar gevulde leren banden. 
Over zijn schouder hangt een tas waarin profwielrenners 
tijdens de ravitaillering eten krijgen aangereikt. 
Al met al is het een gezellige boel.
De tocht zelf voert over de rand van de Veluwe en door het 
rivierengebied ten westen van Arnhem. Twee keer steken 
we de Rijn over met een pontje; na de eerste oversteek 
in De Blauwe Kamer bij Rhenen, wordt er gepauzeerd 
in Het Veerhuis. De eigenaar heeft extra appeltaart met 

Nieuwe naaf, ouwe stoemp

De roze brigade 
van de Snelle Henkies

slagroom ingeslagen. In de kale polders van de Gelderse 
Vallei en op de Rijndijk breekt het peloton regelmatig in 
stukken. Als er een ‘berg’ (Grebbeberg, Wageningse berg, 
Italiaanseweg) aan komt, sluipt de nervositeit binnen en 
slaat de kudde op hol. Het peloton wordt dan helemaal 
uit elkaar getrokken. Maar bovenop wacht men keurig op 
elkaar tot iedereen weer bij is. Het is vaak hollen of stilstaan.
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wielrenfiets bleek te hebben, zijn ze midden jaren negen-
tig van hardlopen overgestapt op fietsen.
“Waarom ze in knalroze shirtjes rijden? Dat is ontstaan 
door een misdruk bij de drukker...  Je moet er enige moed 
voor opbrengen om daarin te gaan fietsen. Groot voordeel 
is dat je opvalt. Je kunt in een grote groep je fietsmaten 
gemakkelijk terugvinden en een opvallende kleur vergroot 
de verkeersveiligheid.” 

“Wat we met elkaar gemeen hebben? We houden allemaal 
van sporten en hebben daarin een zeker fanatisme. We 
dagen elkaar graag uit en houden van competitie, maar … 
slechts in beperkte mate. Na afloop willen we gezellig met 
elkaar een pilsje drinken in café Nescio en over andere 
dingen praten dan fietsen. Ik vind het heerlijk om te zien 
hoe elke woensdagavond vlak voor zeven uur uit alle 
hoeken van de Burgemeesterswijk en de rest van Arnhem 
fietsers naar één punt toestromen, zich anderhalf, twee 
uur uitsloven en dan, moe en voldaan, met elkaar een 
pilsje drinken en weer huiswaarts keren. Door het samen 
fietsen heb ik heel wat nieuwe wijkgenoten leren kennen.”
Eén van die nieuwe wijkgenoten is Joris, die pas een jaar 
of zes meefietst met Snelle Henkie. Hij gaat in het week-
end voordat het peloton van de Giro d’Italia door onze 
wijk raast, de Giro-etappe van 190 km. van Nijmegen 
naar Arnhem rijden en probeert andere Henkies mee te 
krijgen.

De seizoensopening van Snelle Henkie is deze Henk zo 
goed bevallen dat hij voortaan mee wil gaan rijden op 
de woensdagavonden. Voor de eerste woensdagavondrit 
stuurt Peter een mailtje rond met als aanhef ‘nieuwe naaf, 
oude stoemp’. Die geeft mooi de toon en sfeer weer. 

Henk Donkers

Snelle Henkie, zo vertelt Peter die er vanaf het begin bij 
was, is in de jaren tachtig begonnen als hardloopclubje. 
Zo deden ze jaarlijks mee aan de Batavierenrace, de 
langeafstandsestafette (175 km. in 25 etappes) tussen 
Nijmegen en Enschede. Toen steeds meer leden last kre-
gen van langdurige blessures en de onderlinge verschillen 
te groot werden om samen hard te lopen, en iedereen een 
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Onder het tapijt van de 
Burgemeesterswijk

Figuur 1. Asymmetrisch dal en doorsnede. De linkerhel-
ling is minder steil dan de rechterhelling. Het profiel van 
het dal van de St. Jansbeek ziet er ook zo uit met links de 
Burgemeesterswijk en rechts het Sonsbeekpark. (1) In de 
voorlaatste ijstijd stuwde landijs uit Scandinavië het zand en 
grind dat eerder door rivieren was afgezet, op tot stuwwal-
len. Het smeltwater sleet daarin dalen uit. (2) In de laatste 
ijstijd werden de dalen opgevuld met zand en grind van de 
stuwwallen. (3) In de laatste ijstijd zette de wind löss af. (4) 
Door de huidige beek uitgesleten geul. Bron: Visscher (2004)
 

Figuur 2. De hoogteverschillen in Arnhem en omgeving. 
Bron: Actuele Hoogtekaart Nederland. Kaart: Joris Westendorp.

Veel wijkbewoners genieten van de wijk en de par-
ken eromheen. Wat ze zien is de stoffering van het 
landschap: de straten, trottoirs, huizen, winkels, 
tuinen en bomenrijen. En als ze door de omliggende 
parken wandelen: de bossen, vijvers, waterval-
len, grasvelden, gebouwen  en kunstwerken. Het 
is allemaal door de mens aangebrachte bekleding 
(zoals we onze huizen voorzien van vloerbedek-
king, behang en meubilair). In dit artikel kijken we 
naar de (kale) ondergrond, naar de onderliggende 
structuren; naar de natuurhistorie in plaats van de 
cultuurhistorie. 

Reliëf
De onderliggende structuren van het landschap in de 
Burgemeesterswijk en omgeving hebben vier opvallende 
kenmerken. Allereerst natuurlijk de grote hoogteverschil-
len over relatief korte afstanden (reliëf) (figuur 2 en 3). 
De Jansbeek ligt voorbij de watermolen op 18 meter 
hoogte, het hoogste punt in de Burgemeesterswijk (Heilig 
Hartkerk) op 59 meter en het hoogste punt van Sonsbeek 
(voet Belvédère) op 66 meter. Iedere fietser ervaart de 
hoogteverschillen als hij van Van Lawick van Pabststraat, 
Burgemeester Weertsstraat of Van Pallandtstraat op- 
of afrijdt. Iedere wandelaar kent de steile paden in 
Sonsbeek, soms zijn er trappen nodig om de hoogtever-
schillen te overwinnen, zo steil zijn sommige hellingen. 

Een tweede opvallend kenmerk zijn de beekdalen. In 
Sonsbeek en aangrenzende parken hebben we het dan 
over het dalsysteem van de Sint Jansbeek dat bestaat uit 
het hoofddal van de Sint Jansbeek en een aantal zijdalen 
(o.a. Parkweg en Van Heemstralaan). 

Asymmetrische dalen
Voor wie heel goed kijkt, zijn er nóg twee opvallende ken-
merken. Allereerst de asymmetrie van sommige dalen; 
dat wil zeggen dat de ene helling van het dal steiler is 
dan de andere (figuur 1). Als je vanuit de binnenstad 
langs de Sint Jansbeek omhoog loopt, is de helling aan de 
rechterkant (Sonsbeek) steiler dan die aan de linkerkant 
(Burgemeesterswijk) (zie figuur 3). Hetzelfde geldt voor 
het zijdal van  de Parkweg. De linkerkant (Zijpendaal) 
waar de volkstuinen liggen, is zacht glooiend, terwijl 
de rechterkant (Sonsbeek) erg steil is, gerekend vanaf 
het laagste punt in het dal. Ook het dal van de Van 
Heemstralaan kent een steile en een glooiende kant, resp. 
aan de kant van de Burgemeesterswijk (Rembrantlaan, 
Johannes Vermeerstraat, Frans Halsstraat) en de Gulden 
Bodem (Hobbemastraat, Paulus Potterstraat). 

Een vierde en laatste kenmerk zijn de plateaus. Sommige 
hoge delen zijn relatief vlak. De Hoogkamp en Alteveer 
liggen op zo’n plateau. Sommige vlakke hoge delen zijn 
echter kunstmatig afgevlakt zoals Sportpark Alteveer.

 
Stuwwallen
Dat het reliëf bij Arnhem ontstaan is door de ijstijden 
weten veel mensen wel, maar hoe dan precies? Er zijn 
vele tientallen ijstijden geweest, maar voor Nederland 
zijn alleen de laatste twee van belang. De voorlaatste 
en zwaarste ijstijd duurde van 300.000 tot 130.000 jaar 
geleden en heet Saalien. De gemiddelde temperatuur in 
de warmste maand (juli) lag maar een paar graden boven 
nul. In het Saalien schoof het landijs vanuit Scandinavië 
langzaam naar het zuiden. Het bereikte uiteindelijk ook 
Nederland. Nederland ten noorden van de lijn Haarlem-
Nijmegen raakte met ijs bedekt. Het ijsfront wisselde 
nogal eens; soms breidde het uit dan weer slonk het 
wat. Het ijs schoof ook niet over Nederland als één lang 
aaneengesloten front, maar in de vorm van ijslobben of 
gletsjertongen. Via de lagere delen, de rivierdalen, dron-
gen ze het land binnen. Belangrijk om te beseffen is dat 
de zeespiegel toen vele tientallen meters lager lag dan 
tegenwoordig (Engeland zat vast aan het continent) en 
de Rijn destijds door het huidige IJsseldal in noordelijke 
richting naar zee stroomde. 
Vanuit het noorden schoof een ruim 225 meter dikke glet-
sjertong door het huidige IJsseldal naar het zuiden (figuur 
4 en 5). Als een bulldozer stuwde deze aan de voorkant 
en aan de zijkanten de bevroren aardschollen dakpans-
gewijs op. Zo ontstond er één aaneengesloten boog van 
stuwwallen die van Dieren via Arnhem, door de huidige 
Betuwe naar Nijmegen, Groesbeek, Kleef en Montferland 
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Figuur 5 De gletsjer stuwt het eerder afgezette zand en grond 
op tot stuwwallen. Smeltwater spoelt het opgestuwde mate-
riaal deels weg en vormt waaiervormige spoelzandvlaktes 
(sandr). Bron: Blaauw e.a.(2014)

Figuur 3. Hoogteverschillen en beekdalsysteem van de St. Jansbeek. De asymmetrie van de dalen is te herkennen aan de 
afstand tussen de kleuren. Hoe dichter deze bij elkaar liggen hoe steiler een helling. Op de linkerhelling van het dal van de 
Jansbeek (Burgemeesterskwartier) liggen de kleuren verder van elkaar en is de helling glooiender dan op de rechterhelling 
(Sonsbeek). Bron: Actuele Hoogtekaart Nederland. Kaart: Joris Westendorp.

liep. Wat we nu nog aan stuwwallen zien, zijn de hogere 
delen ervan. Doordat de zeespiegel na de laatste ijstijd 
tientallen meters steeg, raakten de dalen opgevuld met 
sediment van de rivieren en raakten de lagere delen van 
de stuwwallen bedekt. In de Betuwe, de Liemers en de 
lagere delen van Arnhem (Het Broek)  liggen stuwwalres-
ten begraven in de ondergrond. 
 
Beekdalen
Het smeltwater van de gletsjers sleet tijdens de korte 
zomers van de voorlaatste ijstijd diepe erosiegeulen uit 
in de stuwwallen. Het meegevoerde materiaal werd uitge-
spreid over een licht aflopende spoelzandwaaier. Daarvoor 
wordt wel het IJslandse begrip sandr gebruikt omdat het 
proces daar nog steeds in volle gang is. Als je geologi-
sche processen wilt aanschouwen die hier vroeger aan de 
gang waren , moet je in IJsland gaan kijken. Wolfheze, 
de Ginkelse Heide en de vliegvelden Deelen en Terlet lig-
gen op zo’n spoelzandvlakte. In Betuwe en Liemers zijn 
ze later bedekt door latere afzettingen en liggen ze onder 
het oppervlak.
Na het Saalien brak er een korte warme periode (inter-
glaciaal) aan die van 130.000 tot 116.000 jaar geleden 
duurde. In de warmste maand lag het gemiddelde boven 
de 18 graden. Al het ijs smolt weg en de gletsjers trokken 

zich terug tot de hogere delen van Scandinavië. Daarna 
volgde er weer een nieuwe ijstijd, het Weichselien. Die 
begon 116.00 jaar geleden en eindigde bijna 12.000 jaar 
geleden. Deze ijstijd was met 8-9 graden in de warmste 
maand minder koud dan het Saalien. Daarom bereikte het 
ijs Nederland niet. Wel heerste er hier een koud toendra-
klimaat met ijzige winden die over kale, onbegroeide vlak-
tes raasden. De winters waren zo koud (tot -50 graden) 
en lang, dat de ondergrond permanent bevroren bleef 
(permafrost) zoals nu in Noord-Canada en Siberië. In de 
zomer ontdooide alleen de bovenste laag. Het regen- en 
smeltwater kon door de permafrost niet in de bodem 
wegzakken en moest over de oppervlakte afstromen. Dat 
water schuurde de dalen die in de vorige ijstijd ontstaan 
waren, verder uit. 
Wanneer de bovenste laag van de bevroren ondergrond in 
de zomer ontdooide, kon de papperige bovenlaag over de 
bevroren ondergrond naar beneden glijden met snelheden 
van een paar centimeter tot een meter per  jaar. Geologen 
noemen dat proces solifluctie of gelifluctie. Dat proces 
trad vooral op bij hellingen aan de zuid- en oostkant. De 
noord- en westkant kregen meer zonnewarmte en droog-
den sneller op. De zuid- en oostkant bleven langer in de 
schaduw liggen en verloren minder vocht door verdam-
ping. Door de gelifluctie vlakten de zuid- en oosthellingen 

af en werden ze minder steil. De smel-
waterbeekjes werden ook nog eens naar 
de zuid- en oosthelling gedrongen. Die 
werden daardoor ondergraven en nog 
steiler. Zo ontstonden de asymmetrische 
dalen langs Zijpendaalseweg, Parkweg 
en Van Heemstralaan. 

Droogdalen
De met zand en grind gevulde dalen 
vielen na de laatste ijstijd droog, want 
zonder de bevroren ondergrond kon 
het regen- en smeltwater er gemak-
kelijk in wegzakken. Daarom worden 
ze droogdalen genoemd. Later – na de 
Middeleeuwen – heeft de mens onder in 
enkele diepgelegen droogdalen spren-
gen uitgegraven. Het water dat op 
de Veluwe in de grond zakt en via 
ondergrondse waterlagen naar de Rijn 
stroomt, werd zo naar de oppervlakte 
gehaald. Zo kreeg de Sint Jansbeek 
meer water en konden er meer water-
molens draaien. 
Tijdens de laatste ijstijd toen ijzige 
winden over kale vlaktes raasden, blie-
zen deze veel zand weg van de hoge 
delen. Daardoor vlakten deze enigszins 
af en ontstonden de plateaus zoals 
de Hoogkamp. De grotere zanddeeltjes 
werd slechts over korte afstand getrans-
porteerd, de lichtere lössdeeltjes gingen 
hoger de lucht in en konden verder 
meegenomen worden. De dekzanden en 
löss werden in de luwte van de hogere 
hellingen afgezet op westhellingen van noord-zuid-dalen. 
De afzettingen versterkten de asymmetrie van de dalen. 
Beuken gedijen goed op löss. Waar beuken groeien zit 
vaak löss in de grond.
Het natuurlandschap met zijn stuwwallen, (droog)dalen 
en beken raakte in de warmere periode na de laatste ijs-
tijd die bijna 12.000 geleden ophield, begroeid geraakt en 
in de Middeleeuwen door de mens in gebruik genomen. In 
de lage natte delen langs de Sint Jansbeek lagen weide-
gronden, op de hogere delen akkers. Op de warme, op het 
zuiden gerichte hellingen werd zelfs lang tabak verbouwd. 
En de Sint Jansbeek met zijn watermolens die meel, olie 
en papier produceerden, ontwikkelde zich tot het eerste 
industrieterrein van Arnhem. Daarvoor werd de beek wel 
flink verbouwd. Het landschap dat we nu zien is meer een 
cultuur- dan een natuurlandschap. Slechts de ondergrond 
is echte natuur.

Henk Donkers

Figuur 4 De ijslobben zoals die vanuit het noorden door het 
IJsseldal naar het zuiden schoven en zand en grind opstuw-
den. De Rijn stroomde toen en Gelderse Vallei ten zuiden van 
het ijs naar het westen, waar nu de Niers en Maas stromen. 
Bron:  Bouwer (2008)

Bronnen: 
Blaauw, H., Kempers, L., Louppen, J. & Noordik, J. (2014). Geopaden op de stuwwal. 12 geologische wandelingen in het stuwwalgebied tussen 

Kleve, Nijmegen en Mook. Uitgeverij Matrijs 

Bouwer, K. (2008). Voor profijt en genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe. Uitgeverij Matrijs

Visscher, H. A. (2004) Op geopad in de Arnhemse stadsparken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Nationaal Landschapskundig Museum 

en Documentatiecentrum, Dordrecht
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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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g glaszassu
rantieen
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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erde wijk is stil

de winter wijkt
de wereld brandt op de t.v..
ik zie geen syriër
geen vluchteling
bij jumbo, lidl, albert heijn

de wijk is stil
de bakermat bruist
van stilte
elke avond stroomt
het scherm leeg
in eindeloze rijen

de wijk is stil
knoppen barsten van bloei

jos pauw

SPANIE HEEFT EEN VRIENDJE

Ik dacht altijd dat Spanie op grote zwarte honden viel, 
groot, maar wel met een soft karakter. Daar speelde ze 
altijd mee. Maar naarmate ze ouder werd, veranderde 
haar smaak. Ze speelt niet meer met andere honden - is 
hoofdzakelijk mensgericht - totdat ze ‘Toby’ ontmoette.
 
Tobias is een kleine ruwharige jack russel. Als hij haar 
ziet blijft ie als aan de grond genageld staan; betoverd 
van mijn Spanneke. Als uit een roes ontwaakt, spurt hij 
vervolgens terug in de richting van waaruit hij kwam, om 
even later terug te komen met een dennenappeltje voor 
zijn geliefde. Als ze elkaar tegenkomen in Sonsbeek her-
haalt zich dat ritueel. Keer op keer. Dat dennenappeltje 
moet ik dan weggooien, waarna beide er als dolle dwazen 
achteraan hollen. Als Toby het appeltje heeft maakt ie rare 
geluidjes, maar Span ‘verstopt’ het in haar bek en doet 
dan sneaky alsof ze er naar aan het zoeken is. Als Toby 
niet kijkt kauwt ze er op alsof het een overheerlijke lek-
kernij is, maar zodra ‘Toob’ naar haar loert, is haar naam 
wederom ‘Haas’. Tot ze er genoeg van heeft, en wat er dan 
nog van over is, met een groots gebaar voor de poten van 
Toby legt. Die gaat er vervolgens mee aan de haal; Span 
rent dan meteen achter hem aan. 

Binnenkort zullen ze elkaar even moeten missen. Spanie 
is richting loops. Het duurt niet lang meer of ‘het meisje’ 
zingt al dansend door de kamer: ‘I want you’ en ‘Please 
Take me’. Op zo’n moment is ze Toby vergeten, wil ze 
ineens met alle honden spelen, reutjes zowel als teefjes. 
Dan weet ik: het is zover. We kunnen een maandje niet 
naar het Park. 

Maarten van IJzer

Links Spanie, rechts Toby en in het midden 
het dennenappeltje.

Burenhulp voor senioren in onze wijk
In onze wijk hebben wij een project ouderen. Doel is 
het geven van burenhulp voor ouderen vanaf 70 jaar 
zodat ze langer zelfstandig in onze wijk kunnen blij-
ven wonen. Daarmee willen we de sociale contacten 
verbeteren en het mogelijke gevoel van eenzaamheid 
terugdringen en zo de sociale samenhang in de wijk 
verbeteren.
Bent u een senior die wel eens behoefte heeft aan 
aanspraak, een keertje koffie/thee met een wijkgenoot 
wil drinken, met een mobiliteitsprobleem zit of gewoon 
ergens mee geholpen wil worden, of kent u iemand in 
de wijk die mogelijk voldoet aan deze beschrijving, 
neem dan contact op met één van de vier coördinato-
ren/vrijwilligers van het ‘kernteam ouderen’.

Trudy Klokke  06 49810007
Bea Freriks-Evers 06 46682643
Birgitta Aelbers  026 4457979
Floor Vogelaar  026 4459309

Inschrijving Kwartierkwis 
start op Koningsdag 27-4 

aanmelden via 
kwartierkwis@gmail.com

Zaterdag 2 juli
 vierde KwartierKwis!
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Onverwacht grote familie
Misschien is dit wel mijn droom voor het 
wijkleven: een snufje meer familieleven. 
Op zoek naar mensen met wie je omgaat 
als met een broer of zus. Open, recht-
streeks, ongedwongen. Als je een vraag 
hebt, stel je die; als je iets te delen hebt, 
bied je dat aan. Omdat je zo elkaar goed 
doet. De glimlach op het gezicht van een 
ander, het plezier dat je elkaar gunt.
Nu hebben we in de Burgemeesterswijk 
niet zo’n dorpspleincultuur. Even rond-
hangen op een vaste plek in de buurt, 
een bankje, een praatje. Wat je daar zegt 
of neerlegt weet dan ook het hele dorp, 

want het gaat als 
een lopend vuurtje 
rond. Tegenwoordig 
is het dorpsplein 
digitaal. Op de 
Nextdoor.nl van 
onze wijk zag ik dat 
familiegevoel even 
ontstaan. Iemand 
was op zoek naar 
een “Broer”. U 
weet wel, het boe-
kenweekgeschenk 
van 2016, geschre-
ven door Esther 
Gerritsen.
Deze buurtbewoner 

nextdoor wilde a.s. zondag 20 maart 
met haar gezin naar Maastricht reizen (4 
personen). Op vertoon van het boeken-
weekgeschenk mag je die dag vrij rei-
zen met de trein. Buitenkansje! Ze had 
al twee exemplaren en wilde er graag 
twee lenen voor die dag. “Wie heeft wel 
het boekenweekgeschenk maar gaat 
die dag niet met de trein? Mag ik jouw 
‘Broer’ een dagje lenen? Maandag krijg 
je je ‘Broer’ weer terug”. In no time had 
ze de nodige broertjes binnen en kon 
ze digitaal meedelen: “Lieve buurtjes, 
dank allemaal voor jullie reacties! Ik 
heb inmiddels genoeg Broers!!! Ik zag 
een oproep dat er nog Broers gezocht 
werden voor de vluchtelingen in de 
Koepelkerk. Die zullen er heel blij mee 
zijn!”.
Wat is familie zijn toch eenvoudig!

Jan-Martin Berghuis

Weinigen weten dat de internationale Sonsbeek 
tentoonstelling bijna aan onze neus voorbij ging. 
Den Haag en Amsterdam zaten op het vinken-
touw maar Arnhems prachtige Sonsbeekpark kreeg 
de voorkeur. Over de huidige, elfde editie wordt 
momenteel in diverse media genoeg geschreven. 
Maar over de eerste vijf exposities in respectievelijk 
1949, 1952, 1955, 1958 en 1966 valt eveneens veel 
te memoreren.
De internationale Sonsbeek open lucht beeldenten-
toonstelling dankt haar bestaan aan een in 1948 
gehouden expositie in Battersea Park in Londen. 
Van de eerste versie in 1949 was de Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer in Arnhem (VVV) ini-
tiatiefnemer. Die werkte daartoe samen met de 
Werkgroep Arnhemse Kunstenaars (WAK) en de 
Vereniging voor Beeldende Kunst Arnhem.  

Auguste Rodin
Op de allereerste Sonsbeektentoonstelling in 1949 gooide 
'Adam' van F. Auguste Rodin hoge ogen. De Arnhemse 
beeldhouwer John Grosman, in Rijkerswoerd is nog een 
straat naar hem vernoemd, schrijft als lid van het ten-
toonstellingscomité, dat de ‘spierbundels in de monumen-
taal geformeerde figuur, maar vooral ook het tragische 
hangen van het hoofd’ uiting geven aan ‘de tragiek van 
de mensheid’. 'Le cerf', ofwel 'Het Hert' van de Fransman 
François Pompom, stond in 1952 vlakbij het hertenkamp 
in Sonsbeek. Afijn, iedereen kent het nu zoals het op 
het Willemsplein staat. Op die plek staart sinds 1954 het 
beest op een steeds kleiner wordend gras- en bloemen-
veld, onverstoorbaar richting Zijpse Poort. Het Hert heette 
vroeger in de volksmond de Bok van Boer. Boer was de 
eigenaar en uitbater van café-restaurant Royal.
In 1955 bouwde de beroemde Nederlandse architect 
Gerrit Rietveld een paviljoen speciaal voor klein plastiek 
in het park. Dezelfde Rietveld ontwierp later de strakke 
Arnhemse Kunstacademie aan Onderlangs. Het kenmer-
kende gebouw staat sinds 1962 aan de voet van stuwwal.

Johan van Zweden
De weelderige parkfoto met beelden van Karl Geiser 
dateert van de Sonsbeek-expositie 1958. Op de ach-
tergrond is de Zijpendaalseweg goed zichtbaar. Het 
Lorentzmonument, onthuld door prinses Juliana in 1931, 
is niet te zien.
Op Sonsbeek 1966 toonde de Arnhemse beeldhouwer 
Johan van Zweden zijn touw springende kleuter. Ook 
Van Zweden, die van 1937 tot zijn dood in 1975 in onze 
wijk woonde aan de Van Lawick van Pabststraat, kreeg 
een straatnaam in Rijkerswoerd-Oost. 'Vogelenpietje', 
de door dezelfde Van Zweden vereeuwigde en in 1953 
overleden natuurvorser Pieter Gerbrand van Tienhoven, 
trotseert al jaren het straatrumoer onderaan de Sweerts 
de Landasstraat. Vanaf deze plek kijkt hij naar het mooie 
Sonsbeek.

Nel Klaassen
Overigens bood Arnhem vaker vast onderdak aan 
Sonsbeek-kunst. Zo is het verzetsmonument 'Eert de 
Vrouw' van de in Arnhem geboren Nel Klaassen in 1949 
aangekocht. Het beeld kijkt vanaf het hoge punt Bovenover 
vóór het Liander-gebouw, uit over rivier en uiterwaarden.  
Het gestileerde vrouwenfiguur met opgeheven hoofd is 
door de kunstenares zelf uit blauwe, Belgische hardsteen 
gehakt. Het beeld straalt vastberadenheid en levenskracht 
uit. De vereenvoudiging van de figuur werd door velen, 
zelfs door haar oude leraar en Arnhemmer Gijs Jacobs van 
den Hof, als veel te modern en allesbehalve vrouwelijk 
beschouwd.
Nog een weetje. Sonsbeek 1952 werd van 31 mei tot en 
met 15 september georganiseerd en de toegang bedroeg 
één gulden. Groepen kregen reductie. Dat dan weer wel.

Kees Crone

Beeld: Frans Brink, Westervoort. Brink is oude-ansichten-
kaartencollectioneur en houdt zich aanbevolen voor ansicht-
kaarten uit Arnhem en overig Nederland.

Sonsbeektentoonstellingen al 
decennialang spraakmakend

1949 'Adam' van 
Auguste Rodin

1952 'Het hert' van 
François Pompom

1966 'Touw springende kleuter' 
van Johan van Zweden

1955 Het paviljoen van Gerrit Rietveld

1958 Beelden van Karl Geiser

SONSBEEK '16 
zoekt vrijwilligers!
SONSBEEK ’16: transACTION 
kan niet zonder vrijwilligers. 
Jong en oud, studerend, wer-
kend, gepensioneerd: ieder-
een is van harte welkom om 
vrijwilliger te worden.

Meld je dan aan via: 
www.sonsbeek.org/nl/sons-
beek-2016-transaction/vrij-
willigers/
Vragen? 
vrijwilligers@sonsbeek.org
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Dit pand op de statige Sweerts de Landassstraat 80 staat op de hoek met het 
Burgemeestersplein. Links van het parmantige torentje is nog een deel van een 
huis daar te zien. De woning dateert uit het eerste of tweede decennium van de 
20ste eeuw. Kenners noemen het ‘aannemersbouw’ vanwege de dikwijls groteske 
details en ornamenten.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Dick Caderius van Veen
De man achter 
de pentekeningen

Voor de twintigste keer staat er in dit nummer van 
Wijkcontact een pentekening van Dick Caderius van 
Veen van een huis uit het Burgemeesterskwartier. 
Wie is de man achter de pentekeningen?

Dick Caderius van Veen (65) woont in de Johannes 
Vermeerstraat, net over de rand van de Burgemeesterswijk, 
maar de wijk is voor hem “mijn wijk”. Hij is er opge-
groeid, speelde als kind in het Artilleriepark en ging er 
naar school. Hij woonde na zijn huwelijk een tijd op 
Cranevelt, maar keerde in 1999 terug naar zijn ouderlijk 
huis. Een groot deel van zijn werkzame leven heeft hij er 
ook gewerkt; hij was - tot de fusie van de drie Arnhemse 
ziekenhuizen tot Rijnstate - hoofd fysiotherapie in het 
Diaconessenhuis. Veel van zijn patiënten kwamen ook uit 
de Burgemeesterswijk, ook toen hij in Rijnstate werkte. 
Als geen ander kent hij de wijk, door zijn eigen ervaringen 
maar vooral ook doordat hij heel veel huizen heel goed 
bekeken heeft, want anders kun je er niet zo’n gedetail-
leerde pentekeningen van maken. Hij heeft kortom een 
bijzondere en intense band met de Burgemeesterswijk.
De twintig paginagrote pentekeningen in de Wijkcontacten 
van de afgelopen jaren waren niet zijn eerste. Zijn teke-
ningen sierden de covers van eerdere jaargangen van 
de wijkkrant. Jarenlang stonden er ook wekelijks teke-
ningen van hem in de Arnhemsche Courant en later De 
Gelderlander. Er zijn boekjes en setjes ansichtkaarten van 
gemaakt waarvan er vele duizenden verkocht zijn.
‘Als tekenaar ben ik een volstrekte autodidact”,  vertelt hij 
thuis aan tafel in zijn huiskamer. “Mijn  enige tekenonder-
wijs heb ik genoten op het Thorbecke, waar ik op de mid-
delbare school zat.” Hij vond tekenen leuk, maar maakte 
er geen beroep van. Het moment waarop hij met pente-
keningen begon, kan hij zich nog precies herinneren: “In 
1986 waren we te gast in De Borg in Denekamp. Ik heb 
toen een tekening van dat huis gemaakt en uitgewerkt tot 
een pentekening. Daarna ben ik daarmee doorgegaan. Na 
de fusie van de Arnhemse ziekenhuizen, ben ik als fysio-
therapeut in Rijnstate blijven werken, maar niet meer als 
hoofd. Ik zocht een nieuwe uitdaging, wilde meer tijd om 
te tekenen en te schilderen, en ging wat minder werken.”

Je hebt veel tekeningen gemaakt van gebouwen in 
Arnhem en omgeving, maar vooral heel veel van 
huizen in de Burgemeesterswijk. Waarom?
“Doordat ik er zo lang woon heb ik een speciale band met 
de wijk. En er staan heel veel mooie huizen. Elk huis er 
weer anders. Veel huizen hebben prachtige ornamenten 
en bijzondere erkers, dakkapellen, balkonnetjes, toren-
tjes, luiken, tuinhekken enzovoorts. Daar kan ik verlek-
kerd naar kijken. Ze dagen me uit ze te tekenen.”

DE HUIZEN IN DE 

BURGEMEESTERSWIJK DAGEN 

ME UIT ZE TE TEKENEN.

Hoe komen je tekeningen tot 
stand?
“Eerst bepaal ik welk huis ik wil gaan 
tekenen. Ik zoek opvallende huizen 
met bijzondere kenmerken, de parel-
tjes in een straat. Met schetsboek en 
fototoestel ga ik op pad, meestal op 
zondagochtend. Dan is het lekker 
stil. Als ik een huis heb uitgekozen, 
maak ik daarvan een schets en een 
heleboel foto’s, soms wel tientallen. 
Niet alleen van de hele huis, vanuit 
verschillende hoeken, maar ook van 
allerlei details. Daarna zet ik met 
potlood de indeling op papier. Ik 
bepaal wat er wel en wat er niet op 
moet; wat van het huis zelf en wat 
van de omgeving zodat je het huis 
in een groter verband ziet; hoeveel 
straat en hoeveel lucht. Ik teken 
allerlei hulplijnen in en een ver-
dwijnpunt in de verte zodat alles wat 
in werkelijkheid evenwijdig loopt, 
op de tekening ook goed op elkaar 
aansluit. Daarna begint de laatste 
en leukste fase, het invullen van de 
structuren met arceringen, de ste-
nen, de dakpannen, daklijsten, hek-
ken, heggen, struiken, glas… Dan 
komt het huis tot leven. Eerst vul 
ik alles op met potlood, daarna met 
een Rotring-pen en inkt.”

Hoe lang ben je bezig met een 
tekening?
“Tegenwoordig gemiddeld zo’n 25 
uur; vroeger een uur of twaalf. 
Vroeger tekende ik met dikkere pen-
nen lijnen van 0,5 of 1,0 millimeter; 
mijn tekeningen waren grover. Nu 
teken ik met pennen van 0,13 of 
0,18 millimeter. Mijn tekeningen zijn 
fijner geworden, er zijn meer details 
op te zien. Je ziet bijvoorbeeld de 
spiegeling van het glas in de ramen 
en je kijkt vaak door het glas heen 
naar binnen.”
Wat is het verschil tussen een teke-
ning van jou en een foto? Waarin 
verschilt jouw tekening van de wer-
kelijkheid? Wat verander je?
“Ik wil een huis optimaal tot zijn 
recht laten komen en zichtbaar 
maken. Als er objecten hinderlijk in 
de weg staan, zoals lantaarnpalen, 
bomen, auto’s of elektriciteitskast-
jes, laat ik die weg. Soms verlaag 
ik heggen. Niemand ziet het huis 
precies zoals het op de tekening 
staat. Het is geen nagetekende foto. 
Mijn tekeningen zijn ook wat roman-
tischer dan de werkelijkheid.”      >  
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Serie pentekeningen huis Burgemeesterswijk in wording



22 23

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: 

IK WIL EEN HUIS 

OPTIMAAL ZICHTBAAR 

MAKEN. HINDERLIJKE 

OBJECTEN LAAT 

IK SOMS WEG.

Sommige mensen knippen je 
tekening in Wijkcontact uit en 
lijsten ze in. Zijn je tekeningen te 
koop? 
“Mensen kunnen mijn tekeningen 
gewoon kopen. Voor 250 euro krijgen 
ze dan de originele pentekening plus 
een fotoscan waarmee ze zelf afdrukken 
kunnen laten maken op canvas of ander 
materiaal. Voor 285 euro krijg je er 
een met een houten lijst en een passe-
partout. Voor dezelfde prijzen kunnen ze 
mij ook opdracht geven voor een nieuwe 
tekening. Nogal wat mensen uit de 
Burgemeesterswijk hebben dat gedaan, 
vooral mensen die recentelijk een huis 
hebben gekocht en dat flink hebben 
opgeknapt. Vaak hebben ze van een huis 
dat verbouwd was tot kantoor, weer een 
woonhuis gemaakt hebben. Ze zijn trots 
op hun huis.”

Behalve pentekeningen maak je ook 
schilderijen.
“Ik maak eigenlijk al heel lang schilde-
rijen, vroeger alleen van muziek, dans 
en sport. Als fysiotherapeut vond ik 
houdingen en bewegingen interessant. 
Ik werk met kleurvlakken en probeer 
daarmee dynamiek in mijn schilderijen 
aan te brengen. Een van mijn schil-
derijen is in een sporthal op Papendal 
uitvergroot tot een muurschildering van 
5 bij 7 meter. Van een schilderij van een 
hoogspringer is een groot wandkleed 
geweven. Dat hangt ook op Papendal. 
Op het hoofdkantoor van de volleybal-
bond in Woerden hangt een drieluik van 
mij over deze sport.”

Je bent nu met pensioen.
“Nu ik sinds een paar jaar niet meer als 
fysiotherapeut in Rijnstate werk, zijn 
tekenen en schilderen mijn hoofdbezig-
heid. Ik ga door met pentekeningen en 
schilderen. Momenteel bekwaam ik me 
in pasteltekeningen met potlood en krijt. 
Daar probeer ik ook een eigen stijl in 
te ontwikkelen. Sinds mijn middelbare 
school heb ik geen tekenles meer gehad. 
Misschien dat ik nu ook eens tijd voor ga 
maken.”

Henk Donkers

De polsstokhoogspringer. 
Van dit schilderij is op Papendal een muurschildering gemaakt.

Op het droge.

Voor tekeningen, schilderijen en prijzen: www.dickcaderiusvanveen.nl



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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De gemeenteraad van Arnhem besloot op 20 juni 
1903 een straat in de Burgemeesterswijk naar 
Jacob Nicolaas van Eck te noemen. Van alle heren 
die met een straatnaam in de wijk zijn vereerd, 
heeft hij dat misschien wel het meest verdiend. Hij 
heeft de stad behoedzaam door bijzonder roerige 
tijden geloodst. Er is van hem merkwaardigerwijs 
geen andere afbeelding bekend dan het kleuterpor-
tret dat dit artikel siert.

Regentenfamilie
Jacob Nicolaas van Eck werd op 27 september 1752 in Tiel 
geboren, maar toch stamde hij uit een echte Arnhemse 
regentenfamilie. Zijn vader Otto van Eck was de vierde 
van zes zonen van de Arnhemse schepen Lambert van 
Eck (1682-1736). Er was in die tijd ook een adellijke 
familie Van Eck in en om Arnhem actief, maar als daar 
al verwantschap mee was, dan alleen heel in de verte. 
De regenten Van Eck hebben zich in ieder geval nooit 
op blauw bloed laten voorstaan. Wel is te vermelden 
dat de vrouw van schepen Lambert van Eck, genaamd 
Margaretha Geertruida Engelen, de Witte Watermolen in 

de familie heeft gebracht. De molen kwam in 1790 door 
vererving aan Jacob Nicolaas van Eck en werd ongeveer 
twintig jaar later door hem doorverkocht aan baron De 
Smeth, de toenmalige eigenaar van Sonsbeek. 

Jacob studeerde rechten. In 1779 trouwde hij met 
Hester Henriette Engelen. Haar moeder Nalida Johanna 
Brantsen was een zuster van de Gerard Brantsen die de 
glansrol speelde in het verhaal over de Brantsenstraat. 

Anders gezegd, Gerard Brantsen was een aange-
trouwde oom van Jacob van Eck. Van haar vader 
Willem Engelen erfde Hester in 1791 landgoed 
Mariëndaal tussen Arnhem en Oosterbeek. Dat 
werd de buitenplaats van Jacob van Eck. 

Stadhouderlijke en Franse tijden
De loopbaan van Jacob van Eck begon in Tiel. Hij 
was daar in 1774 stadssecretaris. Drie jaar later 
maakte hij zijn entree in het bestuurlijke leven 
van Arnhem. Hij werd er lid van het twaalfkoppig 
stadsbestuur en bleef dat tot hij in 1790 werd 
benoemd tot ontvanger-generaal van de belastin-
gen in het Kwartier van de Veluwe. De ineenstor-
ting van het regime van stadhouder Willem V in 
1795 maakte voorlopig een einde aan zijn loop-
baan. Nederland werd onder de naam Bataafse 
Republiek een vazalstaat van het revolutionaire 
Frankrijk. Jacob van Eck kwam onder het nieuwe 
bewind voor geen enkel plekje in het openbaar 
bestuur in aanmerking, want  hij was een trouwe 
aanhanger van de stadhouder geweest. 

In 1806 maakte de Bataafse Republiek plaats voor 
het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon, 
de jongere broer van keizer Napoleon. Toen 
kwam er ruimte voor oude regenten, als zij ten-
minste bereid waren zich naar de nieuwe regels 
te voegen. Op 30 januari 1807 werd Jacob van 
Eck inderdaad op een tussentijdse vacature in het 
gemeentebestuur opgenomen. Dat was overigens 

nog een bestuur naar het model van de Bataafse tijd. 
Pas in april 1807 kwam de gemeentewet van Lodewijk 
Napoleon tot stand. Die wet classificeerde Arnhem als 
een ‘gemeente der 1ste klasse’, wat tot gevolg had dat 
bij decreet van 20 januari 1808 een nieuw gemeentebe-
stuur werd benoemd bestaande uit een burgemeester, 
vier wethouders en vijftien vroedschappen. Jacob Nicolaas 
van Eck kwam toen op de burgemeesterszetel terecht. In 
juli 1810 verklaarde Napoleon het Nederlands grondge-
bied ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk. Van Eck mocht 
als burgemeester blijven zitten, maar heette voortaan 
maire. Ook de inhoud van zijn functie veranderde, want 

gemeentelijke autonomie bestond niet meer. Van Eck had 
de instructies van de prefect op te volgen, vrijwel zon-
der enige manoeuvreerruimte. De andere leden van het 
gemeentebestuur verging het nog slechter, die zaten er 
alleen nog voor spek en bonen bij. 

Bevrijd
Op 30 november 1813 werd het Franse garnizoen uit 
Arnhem verdreven na een hevige bestorming van de 
stad door Pruisische troepen. Het was ‘de eerste Slag om 
Arnhem’, een bloedige bedoening met ongeveer tweedui-
zend slachtoffers onder de Franse en Pruisische militairen. 
Burgerslachtoffers waren er nauwelijks, maar wel werd er 
door Pruisische soldaten flink geplunderd. Laat op de mid-
dag van 30 november, toen de Pruisische legerleiding de 
orde in de stad had hersteld, overhandigde burgemeester 
Van Eck aan de Pruisische commandant Von Bülow de ver-
gulde sleutels van de stad. Von Bülow instrueerde Van Eck 
om met de andere leden van het stadsbestuur gewoon 
zijn werk te blijven doen. 
Op diezelfde middag landde de oudste zoon van stad-
houder Willem V in Scheveningen. Twee dagen later liet 
hij zich inhuldigen als soeverein vorst Willem I. Enkele 
dagen later kwam van het nieuwe bewind de bevestiging 
dat het hele stadsbestuur kon blijven zitten. Alleen de 
Franse ambtstitels verdwenen. Zo ging het in het hele 
land. Dienstjaren onder het Franse regime werden niet 
gezien als verwerpelijke collaboratie met een bezetter, 
maar telden als jaren van waardevolle bestuurlijke erva-
ring. De belangrijkste verdienste van Van Eck is inderdaad 
geweest dat hij door regimewisselingen heen op zijn post 
heeft kunnen blijven. Hij zorgde voor een continuïteit 
van bestuur die de ergste schokken van verandering kon 
opvangen.

Drie burgemeesters tegelijk
Aan de bestuursinrichting naar Frans model kwam pas op 
1 januari 1816 een einde. Voortaan zouden kiescolleges 
van welgestelde burgers een gemeenteraad van vijftien 
leden samenstellen. Drie van die vijftien werden ver-

volgens door 
de koning voor 
onbeperkte tijd 
tot burgemees-
ter benoemd. 
In Arnhem viel die eer toe aan mr. Jacob Nicolaas van 
Eck, mr. Roeland Jan Bouricius en mr. Derk Gaijmans. Dit 
drietal kreeg het dagelijks bestuur in handen en kookte 
alle belangrijke beslissingen voor. Eén van de drie, de  
president-burgemeester, fungeerde als voorzitter van het 
burgemeestersoverleg en van de raadsvergaderingen. 
Van Eck, de oude rot in het vak, mocht als president-bur-
gemeester beginnen. Daarna wisselde het om het jaar. (Er 
is vaak geschreven dat Van Eck onafgebroken president-
burgemeester is geweest, maar dat is een misvatting.) 
Versterking van de kwijnende economie van de stad en 
sanering van de hoog opgelopen schuldenlast waren de 
belangrijkste taken van het stadsbestuur. Bij dat moeilijke 
werk bleek het geen voordeel om drie burgemeesters te 
hebben. De heer Gaijmans was een meegaand iemand, 
maar met collega Bouricius kon Van Eck in het geheel 
niet overweg. De antipathie was trouwens wederzijds. De 
ruzies tussen de twee heren bewaar ik voor de volgende 
keer, wanneer de Bouriciusstraat aan de beurt is. 

In 1824 werd een nieuw bestuursreglement voor de ste-
den van kracht. Dat schreef voor dat het dagelijks bestuur 
zou berusten bij één burgemeester en twee wethouders. 
Het Arnhemse driemanschap van burgemeesters trad af 
op 17 maart 1824. Hun opvolger was mr. Johan Weerts. 
Hij zal in onze serie na Bouricius aan de beurt komen. De 
heren Bouricius, Van Eck en Gaijmans bleven als gewone 
raadsleden bij het bestuur van de stad betrokken. Van 
Eck was bovendien al sinds 1814 lid van Provinciale 
Staten van Gelderland. Dat bleef hij tot zijn overlijden. 
Na zijn aftreden als burgemeester is zijn ster op pro-
vinciaal niveau zelfs nog gestegen: hij werd ook lid van 
Gedeputeerde Staten. Hij overleed op 6 april 1833 in de 
ouderdom van tachtig jaar. 

Bert Koene

Jacob Nicolaas van Eck als vijfjarige kleuter 
(collectie Geldersch Landschap & Kasteelen)..

De Van Eckstraat

De eerste Slag om Arnhem. Op 30 november 1813 verdre-
ven Pruisische soldaten de Fransen uit Arnhem. Er vielen 
ca. 2000 doden, bijna allemaal soldaten. Van Eck loodste 
de stad behoedzaam door deze roerige tijd. Hij was en 
bleef burgemeester.

Huis Mariëndaal
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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!

MANOEUVREREN
Reed u wel eens met een caravan achter de 
auto? Dat viel nog wel mee - denk ik - maar hoe 
ging het achteruit rijden? Was het een makkie of 
zweten geblazen? U leerde toch, dat het in deze 
situatie geboden is om tegen te sturen? Anders 
gezegd, als je links achteruit de bocht om wil, 
is naar rechts sturen een vereiste. De theorie 
is simpel, maar onder druk van rijen haastige 
autobestuurders en andere verkeersdeelnemers, 
is de praktijk vele malen moeilijker. Zo niet de 
mannen (heel soms een vrouw) die met een 
trekker-oplegger, in de achteruit onze Albert Heijn 
van verse waar voorzien. Het rijden met een zware 
combinatie moet voor een beetje chauffeur het 
mekka zijn. Zeg maar: het grote werk. Soepeltjes 
sturen en in één vloeiende beweging de enorme 
truck achteruit, langs de in- en uitgang van de 
parkeergarage, naar het laadperron loodsen, 
moet kicken zijn. Een enkeling ziet dan zelfs nog 
kans om met de mobiele telefoon vanuit de cabine 
een gesprek te voeren. 
Maar, het moet gezegd, het gaat ook wel eens 
anders. Chauffeurs die dit staaltje stuurmanskunst 
nog niet (helemaal) onder de knie hebben, 
moeten dikwijls vele malen vóór- en achteruit 
rijden om uiteindelijk op de juiste plek te komen. 
Onbeschofte automobilisten zien er dikwijls geen 
been in om luid te claxonneren of via een andere 
route hun weg te vervolgen. Regelmatig moet 
een vrachtautochauffeur zelfs uit zijn stuurcabine 
klimmen om te zien hoe zijn combinatie er bij 
staat. Een blik op enkele Google-links maakt 
al snel duidelijk, dat aan het onderwijs om 
achteruit te rijden met een vrachtwagen, geld is 
te verdienen. Bovendien geven chauffeurs in fora 
elkaar tips hoe een bocht achteruit eenvoudig te 
nemen.
Trouwens, het Albert Heijn laadperron wordt 
binnen afzienbare tijd grondig gerenoveerd. Omdat 
het platform hobbelig en daardoor gevaarlijk was, 
zal het opnieuw worden ingericht. Het wordt 
in ieder geval overdekt wat resulteert in extra 
ruimte in het magazijn. Maar de behulpzame, 
vrouwelijke supermarktmanager weet nog meer. 
Ze kent Wijkcontact al was het maar vanwege de 
kopij over wat zij “de Poolse zwerver” noemt. Ze 
vertelt, voordat ze een dringend mobiel telefoontje 
opneemt, dat vooral nieuwe vrachtautochauffeurs, 
niet blij zijn met de locatie van het laadperron. 
Afijn, Herman Finkers parafraserend: Een 
stoplicht springt op rood en weer op groen, in de 
Burgemeesterswijk is altijd wat te doen.

Kees Crone
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7De kreupele
Altijd als ik ergens heen moet, 
moet ik de rollator gebruiken. 
Het gaat altijd net goed, tot 
het een keer mis gaat. Dat 
deed het maandag 29 februari.

Ik wilde naar Het Dorp. Dat doe 
ik dan door van huis Aerenheem 

naar de Amsterdamseweg te lopen 
en daar de bus te nemen.

Nu kwam ik met moeite tegen de Burgemeester 
Weertsstraat op gesukkeld omdat het een helling is.
Ik haalde net de bushalte, en toen begaven mijn benen 
het. Met rollator en al kwam ik ten val.
Al snel kwamen er twee mannen naar me toe om me 
overeind te helpen. Ook een paar dames waren erbij. Eén 
ervan bood me aan om me naar de plaats van bestem-
ming te brengen in haar auto.
Das was dus de artsenpraktijk in Het Dorp.
Ze wachtte op mij en reed me toen naar huis.
Deze dame, van wie ik de naam niet ken, wil ik via deze 
weg nogmaals hartelijk bedanken.

Gerhard Rietberg

Wijziging opzet ‘Project Ouderen’
Tijdens de evaluatievergadering van het ‘project ouderen’ 
op 3 maart 2016 is gebleken dat in het jaar 2014 en 2015 
een gering aantal hulpvragen uit de buurt zijn binnen-
gekomen. De opzet om voor iedere straat in de wijk een 
vrijwilliger/coördinator aan te stellen bleek in de praktijk 
niet nodig te zijn. Daarom is ervoor gekozen om een 
‘kernteam’ in te stellen van vier vrijwilligers/coördinatoren 
die de hulpvragen in de wijk behandelen.
Doelstelling blijft: het geven van burenhulp voor ouderen 
vanaf ca. 70 jaar zodat men langer zelfstandig kan wonen 
in de wijk, verbeteren van sociale contacten, terugdringen 
van eenzaamheid  om zo de sociale samenhang in de wijk 
te verbeteren.
De vrijwilliger/coördinator beoordeelt in eerste instantie 
zelf de hulpvraag van de bewoner of en kijkt of deze via 
het netwerk van externe organisaties (b.v. wijkteam) 
beantwoord kan worden.
De hulpvraag moet passen binnen het aanbod van onze 
wijkvereniging. In de meeste gevallen zal een kort huis-
bezoek plaatsvinden. De vrijwilligster/coördinator kan 
vervolgens zelf de hulpvraag uitvoeren en/of een ander 
inschakelen (buren, familie, externe vrijwilligersorgani-
saties).
De in 2014 ingestelde klankbordgroep, bestaande uit 
Guido Diehl en Cathy Baart de la Faille, blijft bestaan.

Het nieuwe kernteam bestaat uit de volgende wijkbewoners:

Trudy Klokke  06 49810007
Bea Freriks-Evers 06 46682643
Birgitta Aelbers  026 4457979
Floor Vogelaar  026 4459309

De externe organisaties zullen over deze wijziging worden 
geïnformeerd. 

Froukje Dijkhuizen/Barend Freriks
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Nieuws 
uit het bestuur
Ik schrijf deze bijdrage van het bestuur vlak voor 
Pasen. Morgen gaat de tijd weer naar de ‘zomer-
tijd’, de dagen gaan weer lengen; kortom laat de 
lente maar komen!

Het bestuur stelt in de aanstaande algemene 
ledenvergadering Jeppe Balkema voor als nieuw 
bestuurslid. Aan Jeppe is gevraagd om tevens onze 
nieuwe secretaris te worden en hij heeft hier posi-
tief op gereageerd. René Muller heeft het secreta-
riaat vele jaren op voortreffelijke wijze uitgevoerd. 
Hij heeft aangegeven graag in het bestuur te blij-
ven zitten, doch wat meer ‘in de luwte’.

Op 28 maart is er overleg geweest met de wethou-
der Martijn Leisink en enkele bestuursleden van 
de wijkverenigingen Transvaal en Penseelstreek. 
Gespreksonderwerp waren de Wijkactieplannen 
van onze wijk voor de periode 2016-2017 (zie 
website). De komende maanden zal hier verder 
over gesproken worden en via de website en 
Wijkcontact wordt u geïnformeerd.

De algemene ledenvergadering van onze wijkver-
eniging is dit jaar op donderdag 12 mei om 20.00 
uur in de Molenplaats (voorheen Bezoekerscentrum 
Sonsbeek). Naast het formele gedeelte is er een 
presentatie van Theo Reesink van landschapsarchi-
tectuur Poelmans en Reesink op Zijpendaalseweg 
29 over het  bovengronds brengen van de St. 
Jansbeek in Arnhem. Voldoende reden dus om te 
komen! Zie hiervoor de uitnodiging elders in dit 
blad.

Ook elders in dit blad kunt u lezen over de gewij-
zigde opzet van ons ouderenproject. Er blijft een 
kernteam ouderen van vier wijkbewoners  bestaan. 
Doelstelling blijft: verbeteren van sociale contac-
ten, terugdringen van eenzaamheid en het geven 
van burenhulp om zo de sociale samenhang in de 
wijk te verbeteren. 

Op 8 mei komt de Giro d’Italia langs onze wijk! Het 
zal druk worden langs de Zijpendaalseweg (2x) en 
de Amsterdamseweg (3x). Wellicht 
maakt het televisiekijkend publiek 
zowel in ons land als daarbuiten 
dan kennis met onze mooie 
wijk, vanaf de grond en vanuit 
de lucht.

Barend Freriks, 
voorzitter Fo
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Vliegen als een vogel wil de mens al eeuwen. En als het ons zelf niet 
lukt dan willen we de vogel op zijn minst nabootsen.
Zo op het eerste gezicht staan ze met beide benen stevig op de grond. 
Roos Knijnenburg is 52 jaar, vitaliteitscoach en hardloop- en boot-
camptrainster bij Bootcampmaffia. Maar samen met haar partner 
Jan Mourik, 55 jaar, ICT-er, verblijft ze, in letterlijke zin, graag in 
hogere sferen. Ze wonen in het deel van de Bakenbergseweg dat bij 
de Burgemeesterswijk hoort. 

Het paragliden valt onder de extreme sporten. Vliegend op een hoogte van 
3000 meter, is het door de thermiek (door warmte stijgende lucht) soms lastig 
om naar beneden te komen. Door de wind en de thermiek is het soms moeilijk 
in te schatten waar je terecht zult komen. Er moet vooraf een plan zijn hoe je 
gaat vliegen, maar tijdens het vliegen moet dat plan volgens Jan continu bijge-
steld worden naar de omstandigheden. Een en ander is ook niet zonder risico, 
maar Roos en Jan houden wel van een adrenalinekick. Roos: “Als ik weer in de 
lucht hang, weet ik weer waarom ik het doe.” Ongelukken hebben zij nog niet 
meegemaakt. Ook in de lucht gelden er verkeersregels.

Jan deed eerst aan deltavliegen. Maar een deltavlieger is een groot en onhan-
dig ding. In 2004 zijn ze gaan paragliden. Een paraglider is ongeveer 16 m2 
groot en gemakkelijker te transporteren. Het is geen goedkope sport. De 
paragliders hebben zij zelf aangeschaft. Maar je hebt ook extra kleding nodig. 
Op 3000m hoogte kan het koud zijn. Bij elke 100m stijging daalt de tempe-
ratuur 1 graad. Voor de veiligheid is ook een goede helm weer een kopzorg 
minder. En een noodparachute kan bij gelegenheid ook wel handig zijn. Een 
week les kost al snel 500 euro. En ook voor de verzekering valt het onder de 
extreme sporten.

In Nederland vliegen ze bij de duinen, of met behulp van een lier. Maar het 
mooist is natuurlijk een vakantie in de bergen op een camping aan de zuid-
kant van de Alpen. Met je paraglider “spring” je van de berg af om naast de 
camping te landen. Op zo’n camping komen mensen, voornamelijk mannen, 
alleen maar om te vliegen. Er wordt daar dan ook over weinig andere zaken 
gesproken. In mei is het weer zover, ze kunnen nauwelijks wachten.

Jos Zwaan

Paragliders  Jan en Roos 
houden van extreme sporten

Jan Mourik Roos Knijnenburg

Koningsdag 2016 staat (bijna) voor de deur en het 
Oranjecomité van de Hoogkamp wil hier ook dit jaar graag 
weer een onvergetelijke dag van maken. Dat kunnen wij 
niet alleen. Daarom zoeken wij weer vrijwilligers (ouders 
of kinderen boven de 12 jaar) die het leuk vinden om op 
woensdag 27 april a.s. kinderen te begeleiden bij spelle-
tjes of ons te helpen bij de opbouw of het opruimen van 
het voetbalveldje achter de Pieter Brueghel school. Geef 
je op en help mee aan een spetterend Oranjefeest voor 
kinderen tot 12 jaar!

Als je aangeeft waar je voorkeur naar uitgaat (tijd en bijv. 
stormbaan, schminken, spelletje, op- of afbouw), dan 
houden we daar met de planning uiteraard zoveel moge-
lijk rekening mee.

Help mee 
aan een 
spetterend 
Oranjefeest!
- Oranjecomité zoekt vrijwilligers -

Het gaat om een uurtje hulp:
• van 8.30 tot 9.30 (opbouw)
• van 10.00 tot 11.00u of 11.00 tot 12.00   

(kassa of stormbaan)
• van 10.30 tot 11.30 of 11.30 tot 12.30  

(diverse activiteiten)
• vanaf 12.30 uur (afbouw)

Ken je zelf nog iemand die ook graag een uurtje mee-
helpt? Laat het weten. We kunnen alle hulp gebruiken.
Geef je op en mail je naam, adres en telefoonnummer 
naar marlouiphone@gmail.com. Wij nemen dan contact 
met je op.

Alvast bedankt voor je hulp!
Gita Oorburg, namens het Oranjecomité
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