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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

JAARVERGADERING 
WIJKVERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER

Op 12 mei vond een redelijk druk bezochte jaarvergadering plaats van 
de wijkvereniging. De verschillende commissies deden verslag van 
hun activiteiten en de kascontrolecommissie complimenteerde de pen-
ningmeester nadat ze bij de controle van de boekhouding geconsta-
teerd had dat alles dik in orde was. Jeppe Balkema trad aan als nieuw 
bestuurslid en neemt de rol van secretaris op zich. Als toegift gaf Theo 
Reesink, wiens bureau voor landschapsarchitectuur in onze wijk geves-
tigd is, een interessante presentatie over het grotendeels bovengronds 
brengen van de Sint Jansbeek in de Arnhemse binnenstad. Dat moet in 
2017 zijn beslag krijgen.

Henk Donkers
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‘Linksaf bij 
de koffiepot’
Na twee jaar voorbereiding is het zover. In het 
driehoekje bij de Amsterdamseweg en de Burg. 
Weertsstraat wordt komend najaar de 3,6 meter 
hoge sculptuur van Klaas Gubbels onthuld.

“Dat de sculptuur van Klaas Gubbels er komt is sinds 
half mei zeker”, zegt Marjanne Knüppe, voorzitter van de 
kunst- en cultuurcommissie van de wijkvereniging. “Op 
26 maart is de vergunning door de gemeente afgegeven 
en daarna kon er gedurende zes weken bezwaar gemaakt 
worden tegen de vergunning, wat niet gebeurd is. We 
hebben inmiddels de opdracht om de sculptuur te laten 
maken aan smederij Sven in Oosterbeek  mogen verstrek-
ken. Zij gaan  deze ook plaatsen.  ”
Het werk voor de kunst- en cultuurcommissie zit er echter 
nog niet op. Commissielid Tjeerd Kootstra: “We weten dat 
het beeld op het driehoekje bij de Amsterdamseweg en 
de Burgemeester Weertsstraat komt, maar de exacte plek 
moet nog bepaald worden. Onlangs hebben we daarover 
een afspraak gemaakt met de toezichthouder kabels en 
leidingen. De sculptuur staat op een betonnen plaat. Die 
wordt een halve meter diep ingegraven. Hij mag daar-
bij geen kabels en leidingen raken, en mag er ook niet 
bovenop staan. Men moet daar ten allen tijde bij kunnen.”

Eigendom
Straks wordt het beeld overgedragen aan de gemeente. 
Die wordt dus formeel eigenaar. Marjanne: “Wil de 
gemeente verantwoordelijk kunnen zijn voor het onder-
houd, dan moet deze eigenaar zijn. Maar de gemeente zal 
niets veranderen zonder overleg met de wijkvereniging. 
De informele eigenaren zijn de wijkbewoners die ervoor 
gezorgd hebben dat het beeld er kwam. Zij hebben door 
de aankoop van houtdrukken het beeld gefinancierd: de 
aanschaf van een houtdruk kan gezien worden als een 
certificaat van eigendom. Kunst is een middel voor ont-
moeting en verbinding. Dat komt mooi tot uitdrukking in 
dit project en het gezamenlijk eigenaarschap.”

Initiatief
Het initiatief om in de wijk een beeld van Gubbels te plaat-
sen is begin 2014 ontstaan, toen Klaas Gubbels 80 werd. 
De kunst- en cultuurcommissie vond dat er een beeld van 
hem moest komen in de wijk waar Klaas zo lang gewoond 
heeft en waarvoor hij – om niet – zoveel gedaan heeft. 
Zo maakte hij – samen met zijn vriend/kunstenaar/wijk-
genoot Ad Gerritsen – houtdrukken waarmee activiteiten 
van de kunst- en cultuurcommissie mogelijk gemaakt 
werden. Ook dit beeld is zo gefinancierd. Er zijn 40 hout-
drukken verkocht voor 400 euro zonder en 500 euro met 
lijst. Tjeerd: “Het aardige is dat de houtdruk exact de 
zelfde vorm heeft als de koffiekan van het beeld. Klaas 
heeft ze zelf gemaakt, samen met zijn dochter. Iedere 
houtdruk is net ietsje anders. En ze zijn allemaal genum-
merd. Kopers hadden dus wat te kiezen. Sommigen wil-
den een dunnere, lichtere druk, andere een vette of een 
bepaald nummer.”
“Als je door de wijk loopt, zie je dat heel veel wijkbe-
woners werk van Gubbels in bezit hebben. De kunst die 
hij maakt is heel toegankelijk, zonder dat ze algemeen 
wordt. Daarom is het zo leuk dat wijkbewoners de midde-
len bij elkaar gebracht hebben voor een iconisch beeld bij 
één van de toegangen tot de Burgemeesterswijk waarin 
Klaas Gubbels al meer dan een halve eeuw woont. Het 
zou leuk zijn als mensen straks - als ze anderen de weg 
wijzen - zeggen  ‘Linksaf bij de koffiepot’. 

‘Te veel eer’
Hoe reageerde Klaas Gubbels toen jullie met dit initiatief 
bij hem aanklopten? Marjanne: “Hij was aanvankelijk 
behoorlijk terughoudend, hij vond het te veel eer. Hij 
wilde ook geen prominente plek in de wijk, geen triple-
A-locatie. Hij heeft het driehoekje waar het nu komt zelf 
voorgedragen en is blij dat het allemaal is gelukt. Dat 
het er een beetje rommelig uitziet vindt hij geen enkel 
bezwaar, integendeel.”

Tjeerd: “Toen we het zo’n beetje eens waren over het pro-
ject, zijn we onder zijn artistieke leiding met hem en de 
smid tot dit beeld gekomen. Hij heeft eerst wat schetsen 
op papier gemaakt, daarna wat ruimtelijke modelletjes 
in blik en karton. Bij de smid en in het driehoekje zijn 
we gaan kijken hoe groot het beeld zou moeten worden 
enzovoorts. Uiteindelijk zijn er technische tekeningen van 
gemaakt en een technisch rapport, want zo’n beeld wordt 
beschouwd als een bouwwerk en daar heb je een bouw-
vergunning voor nodig.”

Onthulling
Het is vooralsnog de bedoeling dat het beeld rond Open 
Monumentendag onthuld wordt. Marjanne: “Dit jaar is het 
thema van Open Monumentendag ‘Iconen en symbolen’. 
Dat vinden we mooi bij dit beeld passen. Net als Loesje en 
Arnhemse meisjes behoren ook de tafels, stoelen en kof-
fiepotten van Klaas Gubbels tot de iconen van Arnhem. Of 
we een onthulling op 9 of 10 september halen, weten we 
nog niet, maar we streven er wel naar. Het zal een intiem, 
wijkgebonden gebeuren worden, zonder veel tamtam. We 
zullen er zeker alle ‘mede-eigenaren‘ voor uitnodigen.”

Henk Donkers

Klaas Gubbels met de technische tekening t.b.v. de bouw-
vergunning op 13 oktober 2015 (foto Tjeerd Kootstra)

Gubbels’ koffiepot op het driehoekje Burg. Weertsstraat – 
Amsterdamseweg (foto Tjeerd Kootstra; montage Thijs Linssen)Afmetingen

Tjeerd heeft al wel enkele fotomontages laten maken. 
De sculptuur komt niet middenin het driehoekje te staan, 
want daar staat nu een boom. Zij komt een stuk voor de 
boom meer naar de Amsterdamseweg. Het beeld bestaat 
uit een koffiepot op een tafel. Beide voorwerpen komen 
veel voor in het werk van Gubbels. Aan de sculptuur 
herken je ogenblikkelijk de maker: het beeld heeft een 
iconisch karakter. 

De koffiepot wordt ongeveer 180 cm hoog en staat op een 
tafel van 100 x 150 cm. Het tafelblad bevindt zich op 170 
cm dus ongeveer op ooghoogte. Het totale beeld wordt 
dus ongeveer 360 cm hoog. De sculptuur is gemaakt van 
cortenstaal, een legering van ijzer koper, fosfor, silicium, 
nikkel en chroom. Daardoor heeft het beeld een roest-
bruine kleur en een zeer dichte oxidehuid die de dieper-
liggende lagen beschermt tegen roest. Het beeld is dus  
relatief onderhoudsvrij en heeft een robuust karakter

2

Overleg met smederij Sven in Oosterbeek op 
12 augustus 2015 (foto Hanneke Limburg) 
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Een paar dagen voor de officiële opening 
van Sonsbeek ‘16 werd een intrigerend 
kunstwerk in het park geïnstalleerd. Een 
zo op het eerste oog griezelige, naakte 
pop in een met water gevulde glazen 
vitrine. Wijkcontact was getuige van het 
plaatsen van het beeld en het - tergend 
langzaam - laten vol lopen van de vitrine 
met water. 

Folkert de Jong loopt wat te drentelen op de 
driesprong die leidt naar Stadsvilla, Steile Tuin 
en hertenkamp. De Amsterdamse kunstenaar is 
deze middag in Park Sonsbeek omdat vandaag 
zijn bijdrage aan de tentoonstelling wordt geïn-
stalleerd. Wat is aangekondigd als de ‘blauwe 
man’ blijkt in werkelijkheid echter een groene 
man te zijn. Een levensgroot evenbeeld van 
De Jong, gemaakt van hydrospan, een kunst-
stof die onder invloed van water 60 procent in 
omvang toeneemt. 

HET LEVENSGROTE EVENBEELD 
VAN DE KUNSTENAAR IS 
GEMAAKT VAN HYDROSPAN, DAT 
ONDER INVLOED VAN WATER IN 
OMVANG TOENEEMT.

Rond het middaguur is de groene man al gear-
riveerd en nu is het wachten op de vitrine waar-
in hij de komende maanden langzaam moet 
veranderen in een gedrocht. De kraanmachinist 
die de vitrine op zijn plek moet takelen maakt 
af een toe een praatje met de kunstenaar, maar 
beiden stralen vooral de gespannen onrust uit 
van mensen die wachten op iets waarnaar ze 
uitzien. Af en toe passeren hondenbezitters die 
hun lievelingen vermanend toespreken als ze te 
nieuwsgierig aan het beeld snuffelen. Een nette 
mevrouw met keurig gekapt haar en met een 
even keurig hondje aan de riem loopt met een 
grote boog om De Jongs kunstwerk heen, een 
lichte, bedenkelijke frons op haar gezicht.

The Fly
We proberen de tijd te doden door te 
praten over het beeld en de bedoeling 
die De Jong ermee heeft. Hij verwijst 
daarvoor graag naar de film The Fly 
waarin acteur Jeff Goldblum door een 
foutje bij het teleporteren langzaam 
verandert in een vlieg. Bij telepor-
teren verdwijnt een voorwerp om 
elders weer tevoorschijn te komen 
(denk aan ‘Beam me up, Scotty’ uit 
de science fiction serie Star Trek). 
Ook het beeld van De Jong zal net als 
Jeff Goldblum langzaam veranderen. 
Maar, zegt hij, zijn kunstwerk zou 
evengoed kunnen verwijzen naar Die 
Verwandlung, de roman van Franz 
Kafka over de handelsreiziger Gregor 
Samsa die in één nacht verandert in 
een mans grote kever. Beide verhalen 
hebben als thema de vergankelijk-
heid van het menselijk bestaan en 
de vrees die velen daarvoor hebben. 
En beide verhalen proberen de ver-
gankelijkheid te illustreren aan de 
hand van een science fiction achtig 
verhaal. 

Hij is, legt De Jong uit, vooral geïn-
teresseerd in de oncontroleerbaar-
heid van zijn creatie. De verwachting 
is dan wel dat het beeld na een 
paar maanden tot een monster is 
uitgedijd, maar misschien is het al 
eerder in stukken uit elkaar geval-
len. Juist dat onvoorspelbare proces 
maakt het beeld bij uitstek geschikt 
voor Sonsbeek ‘16. Daardoor komen 
de mensen hier bij elkaar en gaan 
ze nadenken over het beeld en de 
thematiek van verandering. Dat is 
precies wat de tentoonstelling wil 
bereiken. Volgens de kunstenaar is 
de transactie die de rode draad van 

de tentoonstelling vormt in zijn geval 
niets anders dan het beleven van de 
verandering van het beeld.

Aquarium
Halverwege de middag arriveert ein-
delijk het vrachtwagentje met de 
vitrine. De man van de hijskraan 
veert op, maar kijkt onmiddellijk 
bedenkelijk als hij ziet dat het gla-
zen ‘aquarium’ nogal onhandig in de 
laadruimte van de wagen ligt. Daar 
kan hij met zijn kraan zo niet bij. De 
vitrine moet eerst uit de wagen wor-
den gehaald. Na veel heen en weer 
lopen, passen en meten, overleggen 
en nee-schudden, wordt de loodzwa-
re, gele vitrine uiteindelijk met ver-
eende krachten uit de vrachtwagen 
geschoven zodat de machinist met 
zijn hoogstaande werk kan beginnen. 

Als de vitrine op de sokkel wordt 
geplaatst, blijkt hij niet goed te pas-
sen. Zelfs na een half uur duwen 
en trekken, lukt het niet om de 
gele bak netjes waterpas te krijgen. 
Uiteindelijk moet de kunstenaar er 
zelf aan te pas komen om met wat 
hak- en schaafwerk de sokkel op 
maat te maken zodat de vitrine er 
netjes op past. Dan is het tijd voor 
de groene man. 

De Jong legt voorzichtig aan paar 
riemen en stoffen dekens over zijn 
creatie voordat ook het beeld in de 
takels gaat. Nadat de groene man de 
laatste meters tussen het net groene 
bladerdak is door gezweefd hangt hij 
zachtjes boven de vitrine te bungelen. 
Zakken maar. Hij moet eventjes aan 
een tijdelijk galgje hangen totdat de 
vitrine met water is gevuld en hij uit 

zichzelf blijft drijven. Voor dat water 
is een beroep gedaan op boswachter 
Jeroen Glissenaar. Een tuinslang die 
is aangesloten op het kraantje in het 
toilet van Glissenaars woning wordt 
in de vitrine gehangen en de kraan 
kan open. Dat schiet natuurlijk niet 
op met zo’n straaltje en het kringetje 
toeschouwers dat zich heeft gevormd 
wordt snel kleiner: ‘Daar gaan we 
niet op wachten’, zie je de vertrek-
kers denken.

NA EEN PAAR MAANDEN 
IS HET BEELD TOT EEN 
MONSTER UITGEDIJD. OF 
UIT ELKAAR GEVALLEN.

Toiletbezoek
Voorzichtig informeert Glissenaar hoe 
lang de kunstenaar denkt dat het 
vullen gaat duren. ,,Want ik heb stu-
denten die in mijn tuin kamperen en 
die willen het toilet gebruiken.’’ Een 
voorzichtig rekensommetje leert dat 
met dit waterstraaltje het toiletbe-
zoek nog wel een paar kwartiertjes 
moet wachten. Geduld is echter een 
schone zaak en ook ons wachten 
wordt beloond. Aan het eind van 
de dag hangt de blauwe man in het 
water te dobberen. De deksel van 
de vitrine kan erop en het bescher-
mende cellofaan kan eraf. Hé, zie je 
de achtergebleven belangstellenden 
denken, die man is echt groen! Waar 
komt dat verhaal van die blauwe 
man dan vandaan? Misschien is het 
de informatiefolder van Sonsbeek 
‘16 waarin een blauwe man wordt 
aangekondigd. Maar echt, hij is toch 
echt groen.
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Sonsbeek ‘16

Een beeld neerzetten 
is een kwestie van 
veel geduld
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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

Hugo 
Koste
r

Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

Thema-ochtenden in de Bakermat 

Alle bijeenkomsten worden gehouden van 10.15 
tot 12.00 uur. Voor 3 euro krijgt u een interessante 
lezing en koffie.

Orpheus en Eurydice, 
dinsdag 13 september
Jajo ten Berge, oud-docent klassieke talen van het 
KGL, behandelt met beelden en muziekfragmenten de 
geschiedenis van het verhaal van Orpheus en Eurydice. 
De begenadigde zanger Orpheus mocht zijn jonggestorven 
bruid Eurydice uit het dodenrijk meenemen, als hij niet naar 
haar omkeek. Helaas deed hij dit toch en verloor haar zo 
voorgoed. 
Sinds de Oudheid hebben beeldend kunstenaars, schrijvers, 
dichters en componisten nieuwe patronen in dit verhaal 
ontdekt en geprobeerd een antwoord te vinden op de 
intrigerende vraag: waarom keek Orpheus om?

De race naar de Zuidpool, 
dinsdag 11 oktober
Eppo Steenhuisen is in het dagelijks leven één van de eige-
naren van Askja Reizen en VNC Asia Travel in Arnhem. In zijn 
vrije tijd bestudeert hij dagboeken van ontdekkingsreizigers. 
Aan de hand van originele en met de hand ingekleurde beel-
den uit 1911 schetst hij een van de roemruchtste verhalen 
uit de poolgeschiedenis, de queeste voor de Zuidpool. Het is 
de laatste grote ontdekkingsreis naar een nutteloze maar o 
zo gewilde plek. 
Het is een verhaal over leiderschap, ontbering en de durf om 
buiten de gebaande paden te treden. Over managementstijl 
en leiderschapsbeginselen, die zo bepalend zouden zijn voor 
de afloop. 

KwartierKwis 
heeft verrassende winnaar
De vierde KwartierKwis is op zaterdagavond 2 
juli gewonnen door het team Nieuwe Buren uit 
de Burgemeester Weertsstraat.  Dat was een 
grote verrassing want vorige keer werd het team 
nog laatste. De wissels die de teamcaptain had 
toegepast, pakten dus zeer gunstig uit. Wellicht 
heeft de qua sekse evenwichtige samenstelling 
(drie mannen, drie vrouwen) daaraan bijgedra-
gen. Het team mag zich tot de volgende quiz 
tooien met de titel Slimste straat. Sweerts de 
Landas Boven dat de eerste twee afleveringen 
won en vorige keer derde werd, werd nu tweede 
en voert fier het voor het eerst opgemaakte 
algemeen klassement aan. De derde plaats was 
voor het nieuwe team De straatschoffies. Er 
deden in totaal negen teams mee aan de quiz 
in La Canette. De volgende quiz vindt plaats op 
zaterdag 28 januari 2017.

Henk Donkers
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Onze wijk op kaarten8

Geschiktheid voor zonne-energie 

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor het opwek-
ken van zonne-energie? Ga dan naar de interac-
tieve Zonatlas van Arnhem op www.zonatlas.nl/
arnhem en zoom in op uw huis. Deze atlas laat 
voor elk dakvlak en elk gebouw in Arnhem zien of 
het geschikt is om zonne-energie op te wekken. 
Daarbij is rekening gehouden met:
• De gemiddelde weersomstandigheden zoals het 

aantal zonne-uren.
• De expositie van het dak t.o.v. de zon. Met een 

schuin dak op het zuiden kun je meer energie 
opwekken dan met een dak op het noorden. 
Bij een plat dak kun je de panelen naar de zon 
richten en een optimale hellingshoek kiezen.

• De oppervlakte van het dak. Er is minimaal 6m2 
geschikt oppervlak nodig bij een schuin dak en 
12 m2 bij een plat dak.

• De hellingshoek van het dak. Naarmate de zon 
‘meer loodrecht’ op de panelen valt, levert dat 
meer energie op.

• De schaduwsituatie. Hoge bomen of hoge 
gebouw in de buurt zorgen voor schaduw en 
beperken de mogelijkheden om zonne-energie 
op te wekken.

De zonatlas bevat ook een rekenmodule. Daarmee 
kun je snel uitrekenen wat een investering in zon-
nepanelen en/of zonneboiler oplevert. De alge-
mene berekeningswijze kunt u aanpassen aan uw 
eigen situatie:
• Hoe wordt uw pand gebruikt: particulier of 

zakelijk?
• Wat is uw jaarlijks energiegebruik?
• Wanneer gebruikt u uw energie? Als u bijv. 

overdag buitenhuis werkt, gebruikt u vooral 
energie buiten werkuren/werkdagen.

De Zonatlas Arnhem laat zien dat het potenti-
eel voor het opwekken van zonne-energie in de 
Burgemeesterswijk zeer groot is. Er zijn al heel wat 
bewoners die daar gebruik van maken, maar er zijn 
ook nog heel erg veel daken leeg.
Benutting van het zonnepotentieel kan op meer-
dere manieren:
• Individueel aanschaffen en laten plaatsen van 

zonnepanelen en/of zonneboiler.
• Collectief aanschaffen en laten plaatsen. Dat is 

kostenbesparend.
• Deelname aan projecten als BuurtZon. Ook 

mensen die op hun eigen dak geen zonne-
energie kunnen opwekken, kunnen zo toch 
zonne-energie opwekken en van de voordelen 
profiteren.

Informatie over de financiering (zoals een 
duurzaamheidslening) is de vinden op de 
EnergieSubsidiewijzer: http://www.energiesubsi-
diewijzer.nl/ en op www.zonatlas.nl/arnhem

Henk Donkers
(al vijf jaar tien zonnepanelen en 

een zonneboiler op het dak)
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Zonnepanelen en zonneboiler (huis midden; hoek rechts onder) 
op huizen in Burgemeesterswijk. Er was op dit huis ruimte voor 
meer zonnepanelen, maar dat was belastingtechnisch onvoor-
delig omdat er dan meer elektriciteit opgewekt zou worden dan 
de bewoners gebruiken. Daarnaast was er een juridische beper-
king: vanwege het beschermde stadsgezicht mogen de panelen 
vanaf de straat niet zichtbaar zijn en dus niet te ver naar voren 
geplaatst worden.

Er zijn al heel wat wijkbewoners die 
zonnepanelen geïnstalleerd hebben, 
maar er is nog volop ruimte voor meer 
zonnepanelen.

Bron: http://www.zonatlas.nl/arnhem/ontdek-de-zonatlas/



Nieuws 
uit het bestuur
Op 12 mei heeft de algemene leden-
vergadering van onze wijkvereniging 
weer plaatsgevonden. Het was een 
goed bezochte vergadering en het 
bestuur kreeg bijval voor het beleid 
over het afgelopen jaar. Positieve 
reacties waren er voor de werkzaam-
heden van onze penningmeester Ben 
van Dijen. 
De presentatie van het bovengronds 
brengen van de Sint Jansbeek door 
Theo Reesink van landschapsarchi-
tectuur Poelman en Reesink was een 
heel mooie afsluiting van deze avond.

Het bestuur zal de komende peri-
ode met de wijkvereniging van de 
Penseelstreek en Transvaal gaan pra-
ten met de wethouder en zijn ambte-
naren over de aandachtspunten t.a.v. 
de veiligheid en inrichting openbare 
ruimte van de wijk.  Het gemeentelijk 
beleid is er op gericht om dichter bij 
de burgers te staan en beter naar 
ons te luisteren. Het is belangrijk 
dat wanneer er iets in de wijk moet 
gebeuren, wij voor de gemeente 
een serieuze gesprekspartner zijn en 
blijven. Sleutelwoord in de komende 
jaren is : participatiemaatschappij. 
Via website en Wijkcontact houden 
we u op de hoogte.

Inmiddels is de huis aan huis actie 
gestart om wijkbewoners die nog 
geen betalend lid zijn te vragen om 
lid te worden. Voor de minimale prijs 
van € 10,00 per jaar steunt u al de 
wijkvereniging. Hoe meer wijkbewo-
ners lid zijn, hoe sterker staat onze 
vereniging. Doen dus….

Barend Freriks, 
voorzitter
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BUURTZON ARNHEM: 

SAMEN IN ZONNEPANELEN 

“Eindelijk ook zonnestroom voor ons”, was de reactie van 
een huurster tijdens een infoavond over BuurtZon Arnhem. 
De bedoeling is dat er in heel Arnhem totaal 40.000 panelen 
worden gelegd op geschikte daken van Volkshuisvesting. Alle 
Arnhemmers kunnen deelnemen. 

Twee burgers namen het initiatief toen zij door een nieuwe Rijksregeling 
kans zagen om met zo veel mogelijk Arnhemmers een zo laag mogelijke 
energierekening te krijgen. En dat op een groene manier. 

Voor de regeling (een forse belastingkorting op de opgewekte energie) 
is voorwaarde dat mensen uit een wijk als de Burgemeesterswijk samen 
met bewoners uit omliggende wijken meer stroom verbruiken dan dat 
ze opwekken. De opgewekte stroom wordt verkocht. Daarmee worden 
de panelen afbetaald. Ook blijft er geld over per lid. De leden in de 
wijk bepalen samen wat daarmee gebeurt: investeren in de wijk en/of 
uitkeren aan de leden. 

Hoe werkt het?
Na bijna twee jaar voorbereiding is het nu zover: iedereen kan lid wor-
den van BuurtZon Arnhem. Hoe werkt het? 
• Iedere Arnhemmer kan meedoen en de leden zijn samen de baas.
• Geen inleg of contributie. Elk moment boetevrij opzegbaar.
• In het totaalplaatje kwam Budget Energie als beste uit de 

selectie. Budget Energie is afnemer van de opgewekte energie en 
energieleverancier voor de leden. 

• De meeste huishoudens besparen door de lage tarieven elk jaar 
tussen €130,- en €250.

• De belastingkorting op duurzame opwekking wordt gebruikt om de 
panelen te financieren.

• Er blijft dan per lid zo’n €60,- per jaar over. 
• Leden lopen geen enkel risico: geen risico’s wat betreft de panelen, 

geen dubbele rekeningen, altijd gas en stroom én Budget Energie 
handelt het overstappen voor de leden af. En de overheidsregeling is 
gegarandeerd voor 15 jaar. 

Te mooi om waar te zijn?
Huurders van Volkshuisvesting kregen een kleine voorsprong om in te 
schrijven. Nu kunnen ook andere Arnhemmers zich aanmelden, zowel 
huurders als kopers. Oud-wethouder Willem Hoeffnagel, voorzitter van 
vereniging BuurtZon Arnhem: “Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn, 
maar het klopt. BuurtZon maakt gewoon heel slim gebruik van een 
nieuwe regeling waarbij je binnen je buurt op een duurzame manier 
grote voordelen hebt. Het is goed voor het milieu, de buurt en de eigen 
portemonnee.”

Geen risico’s
Hoeffnagel merkt dat mensen wat huiverig zijn omdat ze moeten over-
stappen. “Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het is veilig en de 
tarieven zijn blijvend laag. Van alle 17 energiebedrijven die zijn bena-
derd, kwam Budget voor het collectief simpelweg als meest voordelige 
uit de bus. En als het nodig is, zal de vereniging beslissen om naar een 
andere leverancier over te stappen. De leden zijn zelf immers de baas. 
Niemand anders trekt aan welk touwtje dan ook.”

Anne Marie Voskamp, BuurtZon Arnhem

www.BuurtZonArnhem.nl of info@buurtzonarnhem.nl 10 11

KADOWINKEL

S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55
www.s-kwadraat.net

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 
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De laatste jaren zijn alle bankfilialen verdwenen in 
onze wijk, maar sinds vorig jaar hebben we weer 
een bankkantoor aan de Sweerts de Landasstraat. 
Geen kantoor dat op het eerste gezicht opvalt. Een 
bescheiden bordje ‘Handelsbanken’ geeft aan dat 
dit geen woonhuis maar een bank is. Ook binnen is 
het niet de kantoorsfeer die overheerst. 

Rechts van de voordeur is een kamer voor informele 
gesprekken met lekkere zitplekken en met een enorm gra-
fisch werk aan de wand van de Arnhemmer Rob Voerman. 
Dezelfde  kunstenaar die voor de Sonsbeektentoonstelling 
de waterval in het park overkapte met een ruimtevaart-
achtig bouwsel. Ook in de rest van het pand hangt werk 
van Arnhemse kunstenaars. “Al deze kunstwerken komen 

uit de collectie van Wiebe Gerritsma, de verhuurder van 
het pand. Hij vindt het belangrijk dat kunst gezien wordt 
en heeft ze aan ons ter beschikking gesteld”, vertelt 
Heidi Wullink-Fierkens. Zij is een van de vijf medewer-
kers van het kantoor. Al haar collega’s komen uit Arnhem 
en omgeving. Dat is de strategie van Handelsbanken, 
stelt kantoordirecteur Patricia Schwalbach, die zelf in de 
Hoogkamp woont.

Platte organisatie
Handelsbanken is een Zweedse bank met inmiddels 23 
kantoren in Nederland. De bank richt zich voornamelijk op 
financiering, hypotheken en vastgoed, zowel voor particu-
lieren als voor ondernemers. Het is een platte organisatie 
met een Nederlands hoofdkantoor in Schiphol dat wordt 

aangestuurd door een groepsdirecteur in Zweden. 
Die verantwoordelijk is voor de zes thuismarkten 
in Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland.
“Alle kantoren bepalen hun eigen beleid in hun 
marktgebied”, vertelt Patricia. “Uitgangspunt is dat 
we alle klanten persoonlijk kennen”. En wat als 
een kantoor zo goed loopt dat dit niet meer lukt? 
“Dan splitsen we het werkgebied en openen we 
een nieuw kantoor. Je zult niet vaak een kantoor 
van ons tegenkomen met meer dan zeven mede-
werkers”.
Heidi werkte hiervoor bij de Rabobank. “Bij 
Nederlandse banken zie je is dat de verantwoorde-
lijkheden steeds meer gecentraliseerd worden. Als 
je bijvoorbeeld een hypotheek wil regelen moet dat 
door heel veel mensen goedgekeurd worden. Hier 
bepalen we bijna alles zelf.” Patricia: “Als mensen 
bellen krijgen ze geen keuzemenu krijgen om door-
verbonden te worden. Je krijgt altijd iemand aan de 
lijn die je kent, en onze mensen kennen jou.” 
De werkwijze van Handelsbanken ontstond in de 
jaren 70 toen Zweden getroffen werd door een 
bankencrisis. Om het tij te keren besloot de toen-
malige directeur twee derde van het personeel van 
het hoofdkantoor over te plaatsen naar de plaatse-
lijke kantoren. Die decentrale manier van werken is 
nog steeds het handelsmerk van de bank.

WE KENNEN ALLE KLANTEN 
PERSOONLIJK. ALS DAT NIET 
MEER LUKT, SPLITSEN WE HET 
WERKGEBIED EN OPENEN WE EEN 
NIEUW KANTOOR.

Geen advertenties
Alle medewerkers van het kantoor zijn voordat 
ze in Arnhem aan de slag gingen twee dagen op 
‘culture course’ naar Zweden geweest. “Alleen al in 
Stockholm hebben we bijna honderd kantoren”, ver-
telt Heidi. Of dat in Nederland ook gaat gebeuren? 
Patricia: “We hebben nu 23 kantoren in Nederland 
en daar komen de komende tijd ook weer nieuwe 
bij. Adverteren doen we niet of nauwelijks. We 
investeren vooral in ons netwerk. Tevreden klanten 
brengen nieuwe klanten aan. Toen we hier kwamen 
hebben we bij de omwonenden wel een brief in de 
bus gedaan. Niet om daarmee nieuwe klanten te 
winnen, maar om te laten weten wie de nieuwe 
gebruikers van het pand zijn”.

Hanneke Nagel

Handelsbanken
Sweerts de Landasstraat 73
www.handelsbanken.nl

Handelsbanken: 
vierhonderd 
kantoren in Zweden 
en één in de 
Burgemeesterswijk

BEDRIJF IN DE WIJK
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Kantoordirecteur 
Patricia Schwalbach

Heidi Wullink-Fierkens 
bij de ingang van 
Handelsbanken, 
Sweerts de 
Landasstraat 73

Pedagogisch 
momentje 
bij 
supermarkt

Daar staan ze, 
de dino-jagers 
bij Albert Heijn. 
Sinds 6 juni. 
Achter dranghek-
ken met de vriende-
lijke tekst “Hier mag je 
om dinoplaatjes vragen”. 
Aandachtig bespieden 
ze elke prooi die door de open
staande schuifdeuren naar buiten komt. Hoe vol is 
zijn of haar tas of karretje? Heel opzichtig  draag ik alleen 
een speltbrood bij me. De marketeers van AH hebben 
bepaald dat je voor minstens €10 aan boodschappen 
moet hebben gedaan voor een zakje dinoplaatjes. De 
kinderen achter het hek steken dan ook geen hand naar 
me uit.

De jonge jagers kijken alweer naar het volgende slacht-
offer. En inderdaad! Een vol winkelwagentje zet ze op 
scherp: “Mevrouw, heeft u dinoplaatjes?”. Direct na de 
capitulatie met deze dringend doch schattige vraag, wordt 
de prooi opengescheurd en volgt de ontdekking van vier 
nieuwe dinoplaatjes. “Ahh…, die heb ik al!! Yes, de styra-
cosaurus!”.

Tja, wat moet je als volwassene met deze plaatjes? 
Wuppies, welpies, beesies, juichpakken en creatieve 
oranje hoofddeksels – daar kon je nog wel wat mee in 
de auto, in de vensterbank of op feestjes. Maar nu het 
Nederlands elftal verstoken blijft van een EK zijn er de 
dino-plaatjes. Voor kinderen. AH speelt handig in op dit 
weggeefmoment. En…draagt bij aan een pedagogisch 
moment bij zijn voordeur. Wat leer je hier? Netjes iets 
vragen, met twee woorden spreken, geduld (“ik sta hier 
al drie uur!”), achter de hekken blijven (ja, blijkbaar is 
zo’n dranghek toch wel nodig…), tevredenheid uitstralen, 
sparen, ruilhandel, elkaar iets gunnen. De marketeer van 
AH heeft er goed over nagedacht. En ontwierp daarvoor 
een prachtig ‘uithangbord’ voor over het dranghek. Het 
mes snijdt scherp aan twee kanten…

Heeft alleen AH zo’n pedagogisch plekje en momentje? 
Nee hoor, ook de twee concurrerende supermarkten heb-
ben zo’n confrontatie bij de voordeur. Maar dan wel voor 
kinderen én volwassenen. Bij de Lidl zit dag in dag uit de 
altijd vrolijke accordeonspeler. Jouw winkelwagenmuntje 
is zijn loon. Hij zit en speelt er trouw. Ik ben niet zo’n 
trekzakmuziekliefhebber en de variatie is beperkt, maar 
zijn uitstraling helpt om sympathiek te blijven groeten 
en te geven. Even verderop bij de Jumbo staat al vanaf  
’s ochtends vroeg een verleidelijke kraam bij de ingang: 
broodje hamburger voor €1. Het tijdstip is voor mij wat 
te vroeg én deze verleiding kan ik weerstaan – hoe aardig 
het hamburgerbakmeisje mij ook begroet.
Gewikt en gewogen – AH wint voor nu eventjes een peda-
gogisch prijsje!

Jan-Martin Berghuis



zijn het juist de tri-
bunes waar het alle-
maal gebeurt. Geen 
comfortabele stoel-
tjes om in je eentje 
van de voorstelling te 
genieten, maar ban-
ken. Om écht naast 
elkaar te zitten. Als 
het druk is bil-aan-bil 
(dit zijn mijn woor-
den – JMB), als het 
koud is om een deken 
te delen. Er zijn niet 
genoeg dekens – niet 
uit armoede, maar 
om de rijkdom van 
het samen mens zijn 
te ervaren. Contact! 
Op die bankjes zit-
ten alle lagen van de 
bevolking door elkaar. 
Jong en oud, arm en 
rijk, blond en ‘hoofd-
doekjes’, alle kleuren 
van landen en cultu-
ren. Veel publiek dat 
anders nooit met the-
ater of kunst in aan-
raking komt, domweg 
omdat men er niet 
mee is opgevoed of 
omdat het geld voor 
een ticket ontbreekt. 
Met een 1=2 ticket 
van €25 wordt het 
verschil tussen haves 
en havenots opge-
heven. Voor die prijs 

koop je twee tickets, waarvan je er eentje zelf in handen 
krijgt en Touchstones een ticket weggeeft aan mensen in 
Arnhem die weinig of geen geld te besteden hebben. Zo 
belanden gebruikers van de Voedselbank en die van de 
Volvo op hetzelfde bankje. Met zo’n kaartje ga je anders 
naar het theater – gastvrij en samen. We zijn allemaal 
mensen…
Glunderend vertelt Géraldine een verhaal over wat er tij-
dens een voorstelling op een rij voor haar gebeurde. Ze 
zat op de bank achter een orthodoxe moslimvrouw met 
haar kinderen. Op een moment dat de artiesten iets ver-
rassends/shockerends lieten zien, zag zij de spanning bij 
de vrouw toeslaan. De vrouw keek om en hun ogen ont-
moetten elkaar. Met een geruststellend gebaar antwoordt 
Géraldine de vrouw. In een kort moment is er contact, 
een chemie die iets doet. Zichtbaar ontspannen zag zij 
het gezin genieten van de rest van de voorstelling. Dìt is 
wat zij beoogt. 

EGENWICHT BIEDEN IN EEN TIJD 
WAARIN VERDEELDHEID, VERWIJT EN 
VOOROORDEEL GEZAAID WORDEN. 

1514

We zitten aan de keukentafel voor een interview. 
Géraldine zit tegenover mij, haar man Nico aan 
het hoofdeinde van een gezellig tafeltje. Geraldine 
praat kleurrijk, Nico kijkt rustig toe en vult zo nu 
en dan aan. “Een mooi stel”, denk ik stiekempjes. 
Niet alleen als creatief duo, ook als twee mensen. 
Misschien was dat wel mijn belangrijkste motivatie 
voor dit interview. Ja, natuurlijk – ze is bekend als 
creatief directeur van Circustheater DURF! Cirque 
de la Liberté dat op dat moment gaande is in de ASM 
Haven (22 juni-10 juli). Ze is ontwerper van allerlei 
kunstuitingen. Minder bekend (want wie leest het 
colofon?) is dat ze sinds jaar en dag vormgever 
is van Wijkcontact. Dat laatste mag echter geen 
belemmering zijn om haar eens te portretteren als 
een bijzondere wijkbewoner, zoals dat ook met 
anderen gebeurt. 

Hoogwater
Het moment dat we elkaar spreken voelt een beetje aan 
als het stille oog van een tornado. Wat gebeurt er veel. Het 
circustheater is in volle gang en heeft vanwege hoogwater 
allerlei oplossingen moeten bedenken. Crisis en het onver-
wachte maken niet alleen creatief, ze doen je ook proeven 

wie met je mee willen bewegen. Allerlei mensen kwamen 
in touw om de voorstellingen toch mogelijk te maken. Zo 
leer je je  vrienden kennen, zo ontstaat energie. Direct na 
afsluiting van de reeks voorstellingen staat de vormgeving 
van dit Wijkcontact op het programma, daarna de Open 
Monumentendag, in november een spiegelend theater-
programma over mensenrechten in Stadstheater Musis 
(“HumanActs”) en … Nico en Géraldine zijn opa & oma in 
wording. Trots begint ze te vertellen over hun kinderen 
Pom (met Raoul) en Goos (met Helena) – net als zij zijn 
ze mens én artiest. “Wanneer heb je rust?”, onderbreek ik 
haar. Het is even stil…  Eventjes maar.

GEEN STOELTJES OM IN JE EENTJE VAN 
DE VOORSTELLING TE GENIETEN, MAAR 
BANKEN, OM ÉCHT NAAST ELKAAR TE 
ZITTEN.

Bankjes en dekens
Haar ogen beginnen te schitteren als ze vertelt over het 
Cirque de la Liberté. Nee, geen reclamepraatje over wat er 
in de ‘piste’ te zien is. Voor Géraldine en haar missiepart-
ner Gerda Kalsbeek (tezamen de Stichting Touchstones) 

Mandela en spaghetti met olifantentranen
Ze wil vooral delen. Wat ze doet is kunst toegankelij-
ker maken om mensen met elkaar te verbinden. Zoals 
ze voorheen met de Mode Biënnale iets duidelijk wilde 
maken, heeft zij met het concept van een circustheater-
show een nog sterker communicatiemiddel gevonden. 
Kunst spreekt en brengt gesprek op gang, is een geza-
menlijk beleven. Kunst maakt mensen open en meer ont-
spannen. Kunst relativeert verschillen en brengt samen. 
Deze missie van Touchstones is juist nu een tegenwicht 
in een tijd waarin zo gemakkelijk verdeeldheid, verwijt 
en vooroordeel gezaaid wordt. De ‘dit is mijn stoeltje’-
samenleving, de doorgeschoten brexitmentaliteit – de 
show draagt niet voor niets de naam DURF! “Durf grenzen 
te verleggen, durf te veranderen, durf te geven, durf te 
ontvangen, durf jezelf te zijn, durf samen te leven en te 
genieten!”, staat er op de website. Géraldine spreekt en 
handelt als de belichaming daarvan. Zo zit zij ook aan de 
andere kant van de keukentafel tegenover mij. Dit is wat 
zij wil delen en uitdelen. Of om met Mandela te spreken: 
“touching hearts and inspire change”. Deze woorden zijn 
de inspiratiebronnen voor de show. Het gebeurt op de tri-
bunes en bij de maaltijd na afloop. Wie wil kan spaghetti 
met olifantentranen komen eten. Belangrijker dan wat je 
eet is het met wie en hoe je het eet. Ook het gebeuren 
aan de eettafel is tot kunst gemaakt. Enkel om mensen de 
rijkdom van elkaar te laten proeven. Mensen zijn mede-
mensen. 

NIET IN DE PISTE, MAAR OP DE 
TRIBUNE GEBEURT HET, ALS JE IN ALLE 
ONTSPANNING OPEN STAAT VOOR WAT ER 
IN HET LEVEN VOORBIJ KOMT.

Stil
Even is het stil als ik haar vraag twee dingen te noemen die 
haar bezig houden met het oog op haar eigen toekomst. 
“Ik heb één ding”, antwoordt zij en ze kijkt naar Nico. Niet 
alleen naar de kunstenaar Nico, ook naar de mens/man/
vader/straks opa Nico en zijn gezondheid. Haar blik, trots 
en met liefde, is het antwoord op de vraag. Het voorbeeld 
van verbondenheid wordt nu heel persoonlijk. Het is even 
gewoon als buitengewoon, net als haar werk. 

Aan het slot van het interview kom ik terug op mijn begin-
vraag: “wanneer heb je rust?”. Even zie ik haar ogen in 
de lucht zoeken naar woorden. Dan zegt ze gedecideerd: 
“Eén uur op een bankje in de zon aan het water met een 
dikke sigaar! Daar heb ik een plekje voor, bij de John 
Frostbrug langs de Rijn…”. Ze kijkt Nico nog eens aan. Ze 
lacht luid. Alsof het een utopische wens is, slechts een 
gedachtenexperiment. Nico noemt nog een tweede ‘ding’ 
voor de toekomst: “Leren stoppen, om andere dingen te 
kunnen doen”. Wat zegt hij nu? Met deze aanvulling ver-
plaatst hij haar even van de piste en het podium naar de 
tribune van haar eigen circustheater. Want dààr gebeurt 
het, als je in alle ontspanning open staat voor wat er in je 
leven voorbij komt. Misschien toch een paar uurtjes meer 
samen zon & sigaar!?

Jan-Martin Berghuis

Fo
to

 T
je

er
d 

K
oo

ts
tr

a

Géraldine Lodders, creatief directeur circustheater DURF! 

Durf te delen

BIJZONDERE WIJKBEWONERS

www.durf.cirquedelaliberte.nl     www.touchstones.nl     www.geraldinelodders.nl     www.nico-en-co.com



Budo Sport biedt lessen 
Tai-Chi en Hatha Yoga aan 
in de Burgemeesterswijk 

Tai-Chi is een bewegingsvorm waarbij het evenwicht 
en de stabiliteit worden getraind. Het is daarmee ook 
een goede training, vooral voor senioren, om valpar-
tijen te voorkomen. Hatha Yoga helpt geestelijk te ont-
spannen en de spieren soepeler te maken. Het zorgt 
daarmee voor een gezonde balans tussen lichaam en 
geest. De yogales (op dinsdag van 14:00 tot 15:00u) 
en de Tai-Chi-les (op woensdag van 10:30 tot 11:30u) 
vinden plaats in wooncentrum 'Aerenheem' (G.A. van 
Nispenstraat 100). Een proefles is gratis. Na de proef-
les bedraagt het abonnementsgeld 42 euro per twee 
maanden. Meer informatie: www.budosportarnhem.nl 
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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.

1716

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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zo kon u in de weertsstraat staan
een wolk van schuimig wit
was  heel de straat een weelde
voorjaar is daar
in enen dag was waar
zo menig maand de kale boompjes
zich te schamen stonden
een wonder witte bloesempracht
ik liep erin en onder

 

en toen daarboven
op het plein
verscheen
het roze wonder
beschijnt ontploft

jos pauw

SPANIE SNAPT HET VERSCHIL NIET 

TUSSEN EEN KONT EN EEN BIBS

‘Ik wil naar de wow wow’ blaft Spanie. Ze doelt op de 
witte bal met gaten, die sinds kort achteloos op onre-
gelmatig gelegde bakstenen midden in Sonsbeekpark 
ligt. De officiële naam van de plek waar de stad en de 
wildernis elkaar zonder grenzen ontmoeten, luidt overi-
gens “Yow-wow-wow-wow”, van de Belgische kunstenaar 
Rossella Biscotti . Er staat daar nog veel meer in het 
kader van de Sonsbeek ‘16/Transaction beeldententoon-
stelling. De witte bal is een speeltje van de leeuwen. 
Kijkend door een van de gaten, ontdekt ze een klein rood 
balletje, dat haar hogelijk intrigeert. Honden onthouden 
zoiets en dus wil ze elke dag controleren of dat balletje 
er nog inzit. Maar dit terzijde. 
Op weg naar huis terug, staat vlakbij het Chinese restau-
rant ineens een vrouwenbeeld: ‘Nature’ van E. Pieterse. 
Het vormt geen onderdeel van de tentoonstelling, maar 
is er in dit kader wel ‘en passent’ neergezet en wordt 
gedoogd. Er langslopend ontspint zich het volgende 
gesprek: ‘Allemachtig, wat een tieten en wat een grote 
kont heeft die vrouw.’ Spanie, dat zeg je toch niet. ‘Oh 
neen, wat dan?’ Noem het grote borsten, een opvallend 
gemoed, of een joekel van een boezem. Het woord kont 
is ook niet oké. Dat heet een bibs. ‘Zijn een kont en een 
bibs dan niet hetzelfde?’ Jawel, maar je zegt zoiets hoog-
stens als jongens onder elkaar of je denkt het alleen, 
maar zegt het niet. ‘Dus je denkt kont en zegt bibs.’ 
Inderdaad. ‘Denk je dan altijd andere dingen dan je 
zegt?’ Dat ligt aan de situatie Span. ‘Of je het nou denkt 
of zegt, daar verandert de grootte van dat ding toch niet 
mee?’ Laten we het daar maar op houden Span.      
 

Maarten van IJzer
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Bert van Vliet en Henriëtte Kok uit de Burgemeester 
Weertsstraat houden van avontuurlijke vakanties, 
vooral in Azië. Lang genoten ze daar vooral zelf van, 
maar sinds een paar jaar laten ze ook anderen mee-
genieten. Ze ontwikkelen namelijk fietsreizen voor 
het Asian Way Of Life (AWOL), een reisbureau voor 
individuele fietsreizen. 

In het januarinummer van Wijkcontact kwam Ton Welling 
aan het woord. Hij organiseert en begeleidt (niet-com-
mercieel) reizen naar Rome. Hij blijkt niet de enige uit de 
wijk te zijn die anderen laat meegenieten van zijn passie 
voor reizen. Ook Bert van Vliet (67) en Henriëtte (Jet) Kok 
(53) doen dat. 
Bert en Jet zijn in het Wijkcontact van april 2012 al eens 
geportretteerd. Ze hadden toen net samen een fietsreis 
gemaakt van maar liefst 5.620 kilometer door drie conti-
nenten en dertien landen. Ze fietsten van Aswan in Zuid-
Egypte via landen als Jordanië, Israël, Turkije, Bulgarije 
en Servië naar Arnhem. Ze volgden zoveel mogelijk de 

buitengrenzen van het Romeinse Rijk. Jet had er vijf 
maanden onbetaald verlof voor opgenomen, Bert was net 
met vervroegd pensioen gegaan.

Avontuurlijke vakanties
Ze hielden altijd al van avontuurlijke vakanties. Eerst 
waren dat vooral kayak-, rafting- en wandeltrekkings, 
onder andere in Nepal. In 2003 maakten ze hun eerste 
lange fietsvakantie en reden ze van Arnhem naar Nice. 
Sindsdien gaan ze ieder jaar minimaal één keer. Azië werd 
hun favoriete continent, maar ze hebben ook op Cuba 
gefietst. Zo maakten ze avontuurlijke tochten door Sri 
Lanka, Sulawesi (Indonesië), Bali, Lombok & Sumbawa 
(Indonesië), Thailand & Laos, Maleisië, China en Vietnam. 
Ze nemen altijd hun eigen fiets mee. Meestal gaan ze met 
z’n tweeën, soms met een bevriend echtpaar.
Bert wilde anderen altijd al laten meegenieten van hun 
avontuurlijke vakanties, hen daarvoor enthousiasmeren 
en tips geven. Hij maakte daarvoor 47 kortere en langere 
video’s die te bekijken zijn op youtube:bertvanvliet1. De 

video van hun fietsreis door China (Yunnan) is met ruim 74.000 
views het meest bekeken.

Nieuwe routes
In 2006 kruiste het kleine reisbureau Asian Way of Life (AWOL) 
uit Hoogland/Amersfoort hun pad. Dat bood individuele fietsrei-
zen naar Azië aan. Ze hadden behoefte aan nieuwe fietsreizen 
en aan updates van reizen die al een tijdje in hun aanbod zaten. 
Het klikte en sindsdien werken Bert en Jet met AWOL samen. Ze 
ontwikkelen nieuwe reizen en vernieuwen de bestaande. Bert: 
“Alle routes hebben we zelf gefietst. Ze zijn dus uitgetest. We 
kennen de toestand van de wegen, de zwaarte van de etappes 
en de kwaliteit van de genoemde accomodaties.”
Bert en Jet maken van de routes routeboekjes die de reizigers 
meekrijgen als ze een reis boeken bij AWOL. Een boeking omvat 
behalve een routeboek ook de vliegreis incl. het vervoer van 
de fiets, een goed hotel na aankomst en vóór de terugreis, het 
vervoer (2x) tussen hotel en vliegveld, en eventueel naar het 
startpunt van de route. AWOL biedt geen groepsreizen en bege-
leiding aan. Wel kan zo nodig de hulp ingeschakeld worden van 
een plaatselijke agent. De fietsende reiziger is dus in hoge mate 
eigen baas; de fietsreis blijft een avontuur. AWOL biedt veertig 
fietsreizen aan.

Veel werk
Het ontwikkelen van nieuwe reizen en het vernieuwen van 
bestaande, is veel werk. Jet: “We zijn twee tot vier maanden 
bezig met de voorbereiding, met het uitstippelen van routes, 
het vinden van de highlights en geschikte accomodaties. En 
onderweg moet je alles goed bijhouden, soms naar alternatieven 
zoeken voor drukke wegen of tegenvallende accomodaties. Maar 
het is bovenal leuk om iets te maken waar anderen van kunnen 
genieten, en je eigen hobby en passie zo te kunnen uitleven.”

Avontuurlijk en nieuwsgierig
Wat maakt zo’n fietsvakantie zo leuk? “Het is een ideale manier 
om een land te ontdekken, met mensen in contact te komen, een 
cultuur te leren kennen, van de natuur te genieten. Je kunt doen 
waar je zin in hebt, in je eigen tempo. Je moet wel een beetje 
avontuurlijk aangelegd zijn en nieuwsgierig zijn. Maar je hoeft 
geen super goed getrainde fietser te zijn. De routes zijn goed te 
doen. De laatste route die we ontwikkeld hebben, door Noord-
Vietnam via Zuid-Laos naar Thailand gaat overwegend door licht 
heuvelachtig terrein. Van de 21 etappes zijn er drie wat pittiger; 
twee met een lange klim erin en één met een aantal korte, pit-
tige klimmetjes waar je misschien even uit het zadel moet.”

Henk Donkers

Avontuurlijke fietsreizen 
van Bert & Jet
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VAN NOORD-VIETNAM DOOR ZUID-LAOS NAAR THAILAND
De route is 1.450 km. lang en bestaat uit 21 etappes. Gemiddeld 
zijn ze 68 km. lang; de langste is 110 km. de kortste 30 km. 
De route begint in Hanoi en voert door de adembenemende 
karstlandschappen van Halong Bay en Ninh Binh waar ronde 
kalkstenen bergen uitrijzen boven schitterende waterpartijen en 
felgroene rijstvelden. Daarnaast liggen er tempelcomplexen op 
de route. In Laos loopt de route via de grottencomplexen van 
Konlor, over het Bolavenplateau met zijn talrijke watervallen en 
koffieplantages en langs oude Khmertempels. Als afsluiting zijn 
er twee etappes door Thailand. 
Beste tijd om te gaan: november t/m maart, want dan is het 
droog en niet te warm.
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Deze vrijstaande villa aan de Zijpendaalseweg 85 staat op de hoek met de Van 
Pallandtstraat. Het is mogelijk dat W. J. Eich deze in 1908 ontwierp. Het is in ieder 
geval een gemeentelijk monument dat elementen heeft van de stadsvakstijl.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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MOLENPLAATS SONSBEEK (1)

‘Een kennis- en ontmoetingscentrum voor het groen 
in de stedelijke omgeving’, zo luidt de min of meer 
officiële omschrijving van Molenplaats Sonsbeek. 
Die vlag dekt maar een deel van de lading. Want 
je kunt er ook vergaderen met tien of met hon-
derd mensen, wandelen onder leiding van een 
parkgids, en een familiereünie of een kinder-
feestje houden. Dat alles wordt mede mogelijk 
gemaakt door een grote groep vrijwilligers met 
heel verschillende achtergronden en kwaliteiten. 
Hoog tijd voor een tweedelige ‘bijspijkercursus 
voor buurtgenoten’. 

Ze staan er al eeuwen: de witte gebouwen aan de 
Zijpendaalseweg die ooit het eerste industrieterrein van 
Arnhem vormden en die voor hedendaagse Arnhemmers 
een vertrouwde pleisterplaats zijn aan de rand van de 
Burgemeesterswijk. Wie is er nooit eens binnen gelopen 
voor een wandel- of ansichtkaart, een snelle kop koffie, 
een zakje pannenkoekenmeel of een VVV-bon. Maar hoe 
vertrouwd ook, niet iedereen weet waarschijnlijk dat er 
nogal wat veranderd is bij wat we allemaal nog kennen als 
‘Bezoekerscentrum Sonsbeek’. Om te beginnen de naam: 
Molenplaats Sonsbeek staat er nu op de gevel, verwijzend 
naar de oorsprong van de gebouwen. Maar er veranderde 
nog veel meer: het interieur van het bezoekerscentrum 
kreeg een make-over, de Witte Watermolen werd geres-
taureerd en begon een nieuw leven, en er werd een 
molenwinkel geopend. Over de molen in een volgend arti-
kel meer. Nu eerst een kennismaking met enkele van ‘de 
mensen van de Molenplaats’ en hun gevarieerde taken.   

Ella Szubaty
“Begin 2010 belandde ik in de bijstand. Via een stichting 
voor arbeidsbemiddeling kreeg ik de kans om een half 
jaar lang werkervaring op te doen met behoud van uitke-
ring. Zo kwam ik bij Bezoekerscentrum Sonsbeek terecht, 
waar ik begon met archiefwerk en later intakegesprekken 
voerde met nieuwe medewerkers. Dat groeide uit tot mijn 
huidige functie bij de afdeling medewerkerszaken. Dat 
werk heb ik tot vorig jaar gecombineerd met een betaalde 
baan. Nu werk ik full time als vrijwilliger bij Molenplaats 
Sonsbeek en doe ik ook de financiële administratie. 

Wat ik mooi vind aan mijn werk zijn de mensen en hun 
verhalen. Met name in het contact met vrijwilligers ‘met 
afstand tot de arbeidsmarkt’, probeer ik de sterke pun-
ten van iemand naar voren te halen. Als dat lukt zie je 
mensen opbloeien en gaandeweg meer zelfvertrouwen 
krijgen.”   

Gerard Herbers 
“Ruim tien jaar ben ik nu vrijwil-
liger bij Bezoekerscentrum/
Molenplaats Sonsbeek. 
Vrijwel vanaf het begin 
ben ik parkgids; dat is nog 
steeds het leukste deel van 
mijn werk, want Sonsbeek is 
een onuitputtelijke bron van 
verhalen.
Als taalliefhebber ben ik daar-
naast al snel terecht geko-
men in de publiciteitsgroep (nu 
Communicatiegroep). Dat betekent pers-
berichten schrijven en versturen over wandelin-
gen en andere activiteiten. Ook de website heb ik lang 
inhoudelijk bijgehouden. En sinds een paar jaar ‘twitter’ ik 
dagelijks voor @molenplaatssonsbeek een of meer korte 
berichten over het park, de molen en het centrum.
Het leukste vind ik dat je bij Molenplaats met allerlei men-
sen te maken hebt: vrijwilligers, bezoekers en mensen 
van andere ‘groene groepen’ met wie we samenwerken 
bij het organiseren van activiteiten.”

BIJ BEZOEKERSCENTRUM SONSBEEK 
VERANDERDE MEER DAN DE NAAM.

Marian te Niet
“Na ruim 40 jaar gewerkt te hebben in het bedrijfsle-
ven ben ik in november 2014 gestart als vrijwilliger bij 
Molenplaats Sonsbeek. In eerste instantie als verster-
king van het secretariaat dat bemand (of liever gezegd 
bevrouwd) wordt door vrijwilligers. Naast dit ondersteu-

nende werk voor directie en bestuur heb ik me aange-
sloten bij de werkgroep Communicatie en de project-

groep die jaarlijks de Kabouterweek organiseert. 
De prettige samenwerking en de mogelijkheid om gro-
tendeels zelf je uren in te vullen spreken me erg aan in 
dit vrijwilligerswerk. Maar of je nu een betaalde of onbe-
taalde functie hebt, het allerbelangrijkst vind ik dat je 
commitment hebt bij de organisatie waarvoor je werkt.”  

Karin Reijneveld
“Ik had een baan in de financiële administratie, maar 
doordat ik acute leukemie kreeg kon ik niet meer werken. 
Na mijn herstel heb ik een reïntegratietraject gevolgd en 
daarvan ken ik de vorige boekhouder van de Molenplaats. 
Toen hij weer betaald werk kreeg, heb ik in augustus 2015 
zijn plek hier ingenomen. Sindsdien doe ik hier elke dins-
dag en donderdag de boekhouding. Dat betekent in dat 
ik me bezighoud met factureren, inkoopfacturen inboeken 
en dergelijke. 
Hoewel we midden in het groen zitten, ken ik het park 
eigenlijk (nog) amper. Maar ik ben zeker van plan daar 
verandering in te brengen. Een paar weken geleden ben 
ik met de vrijwilligerswandeling door Sonsbeek mee 
geweest. Toen ik boven op de ijskelder stond, dacht ik: 
hier zou ik wel even wat langer willen blijven!” 

Elly van Beers
“Sinds 2014 werk ik bij de Molenplaats. We 

hadden toen nog een aparte infobalie; die is 
later samengevoegd met de horeca. Al snel bleek 

dat die twee taken niet te combineren zijn: het kan 
namelijk heel druk zijn in de horeca. Maar ik hou daar 

juist wel van. Ook vind ik het fijn dat mijn werk zo veelzij-
dig is: niet alleen koffie en thee zetten en serveren, maar 
ook de voorraad aanvullen, de agenda raadplegen of er 
groepen worden verwacht, schoonmaken, de kinderhoek 
bijhouden enzovoort. De omgang met mensen, ervoor 
zorgen dat zelfs veeleisende klanten met een tevreden 
gevoel weer vertrekken en nog eens terugkomen, daar 
heb ik plezier in.”    

Thea van Ommeren
“Ik werk hier al acht jaar met veel plezier. Na eerst een 
paar jaar bij de infobalie te hebben gewerkt, kreeg ik een 
spoedcursus koffie maken en nu doe ik al weer een tijd-
lang de horeca. Daarnaast hou ik me bezig met de kinder-
activiteiten; ik verzorg daarvoor onder andere de inkoop, 
en dat doe ik gedeeltelijk ook voor de winkel.  
Het leukste van dit werk vind ik het contact met onze gas-
ten en met collega’s. Al die mensen van diverse pluimage 
die hier voorbij komen, dat boeit me.”
    
Benno Landsheer
“In het kader van het 100-jarig jubileum van Sonsbeek 
als stadspark in 1999 werden nieuwe gidsen gezocht. 
Daar heb ik me voor aangemeld. Ik kreeg een opleiding 
die mijn enthousiasme aanwakkerde: goeie sfeer, leuke 
verhalen. Daarna ben ik niet meer weggegaan.
Ik ben parkgids voor Sonsbeek, Zypendaal en Gulden 
Bodem, torengids voor de Belvédère en ook nog ijskelder-
gids. De Belvédère stond al meteen hoog op mijn lijstje 
vanwege het ongeëvenaarde uitzicht dat je daar hebt. Ik 
heb de panoramafoto gemaakt die daar nu te bewonderen 
is. In het begin moest ik even wennen aan mijn rol als 
verhalenverteller, maar al gauw merkte ik dat je daarbij 
gewoon je eigen stijl kunt hanteren. 
De gidsen delen hun kennis en verhalen; zo heb ik van 
mijn collega’s veel geleerd over flora en fauna, en ook de 
stad op een andere manier leren kennen. Sonsbeek en 
Arnhem zijn zó met elkaar vervlochten; ik vind het leuk 
om dat te benadrukken.”   

Nieuwe vrijwilligers
Het is deze zomer extra druk bij Molenplaats Sonsbeek 
vanwege de tentoonstelling Sonsbeek ‘16. Nieuwe vrijwil-
ligers zijn dus meer dan welkom!  

 Loes Meeuwissen 

Vrijwilliger: “Hier zou 
ik wel wat langer willen 
blijven.”
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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!

PARADIJSVOGEL
U kende hem vast wel. Vorig jaar augustus overleed hij 
op 85-jarige leeftijd. ’s Zomers en ’s winters fietste hij 
in korte broek door de buurt. Regelmatig nam hij een 
douche onder de grote waterval in Sonsbeek, slechts 
gekleed in een zwembroek, zelfs in de winter. Een 
betere catharsis bestaat immers niet, schreef Jaap van 
den Berg ooit over hem in Wijkcontact. Dick Walraven, 
want zo heette hij, werd in 1930 geboren in Bandoeng, 
Nederlands-Indië. Hij woonde er tot zijn twintigste, maar 
de politieke situatie dwong het gezin naar Nederland te 
vertrekken. Hij deed hier een technische opleiding en 
moest daarna in militaire dienst. Hij was een enorme 
muziekliefhebber die zelf zijn radio bouwde. Zijn eerste 
muziekopleiding kreeg hij in Nederlands-Indië, later 
leerde hij hier dwarsfluit spelen. Viool spelen kon hij al.

Hij kreeg een baan bij Philips als “uitvinder”. 
Ondertussen was hij volop met muziek bezig, gaf 
muzieklessen, componeerde en speelde fluit in een 
Nijmeegs kamerorkest. Leergierig als hij was ging 
hij naar de Kweekschool voor Onderwijzers op de 
Klokkenberg in Nijmegen. De in het internaat van de 
Klokkenberg verblijvende studenten begeleidden in de 
zomervakantie een kinderkamp-van-bleekneusjes. Na 
zijn onderwijsopleiding kreeg hij een baan op de lagere 
school aan de Arnhemse Brugstraat. Daar werkte hij tot 
zijn pensioen. In een van de kinderkampen leerde hij een 
vrouw kennen die hem vedels - een soort middeleeuwse 
viool - leerde bouwen. Als technisch onderlegde man 
bouwde hij de jaren erna tal van snaarinstrumenten zoals 
de viola da gamba en de viola pomposa, een barokcello, 
maar ook zelf bedachte muziekinstrumenten. Zijn eigen 
ontwikkelde orgel bestaande uit een collage van heel 
diverse onderdelen, klonk prima, aldus buurtgenoot 
Clarien van Harten. Zij leerde hem in juni 2013 kennen 
toen zij met hem - in het kader van het Kwartier van 
de Burgemeester - een optreden in zijn huis in de Van 
Pallandtstraat verzorgde. 

De mooiste herinneringen bewaart Clarien aan Dicks huis 
met de vele snaarinstrumenten en  handwerken van zijn 
overleden vrouw. Hij toonde haar foto’s uit zijn Indische 
jeugd en vertelde heftige dingen die hij meemaakte. In 
zijn gedicht De watergeest van Sonsbeek spreekt tot u 
schrijft Walraven:  

Daar bestaat geen groter en intenser genot
Dan een duik door Sonsbeeks watervalgrot
Verfrist en nat treed ik uit rots en stroom

Vol blijdschap: een herboren leven als in een droom!

De Burgemeesterswijk mist zijn bijzondere buurtgenoot.

Kees Crone
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7DE NEGENDE VAN KOENE

In zijn rubriek Naamgevers laat wijkgenoot Bert Koene 
ons sinds het begin van dit jaar nader kennismaken 
met de heren aan wie de Burgemeesterswijk haar 
naam dankt. Naast kleine onderzoekjes voor deze 
artikelenserie verricht hij ook grotere onderzoeken 
die uitmonden in een boek. Dit voorjaar publiceerde 
hij zijn negende boek Oranjeman Suideras Een leven 
zonder toegeeflijkheid. (Uitgeverij Verloren, prijs: 19 
euro). Het is de biografie van de Gelderse edelman 
August Robbert van Heeckeren tot Suideras (1743-
1811). Hij is familie van de Van Heeckerens die eige-
naar zijn geweest van Sonsbeek. In zijn jongere jaren 
viel hij alleen op door zijn slechte huwelijk (zijn vrouw 
woonde in Arnhem en hij zwierf door de Achterhoek), 
maar later werd hij in het hele land beroemd en 
berucht als nietsontziend verdediger van het Huis van 
Oranje. Zijn vijanden noemden hem ‘de bloedtapper’. 
Nadat de Oranjes in 1795 door het Franse revoluti-
onaire leger waren verdreven, probeerde hij als een 
ware Don Quichot een contrarevolutie te ontketenen 
door met een guerrillalegertje de Achterhoek binnen 
te vallen.

Voor Beethoven  was de 
Negende de laatste, maar 
Bert Koene hoopt de dubbe-
le cijfers te halen. Hij is nu 
bezig met een boek over de 
familie Bouricius, de naam-
gever van de Bouriciusstraat 
waarover hij in dit nummer 
van Wijkcontact al schreef.  
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BURGEMEESTERSWIJK VROEGER2

In de jaren dertig van de vorige eeuw waren 
er de nodige openbare gelegenheden in de 
Burgemeesterswijk en Transvaalbuurt. In het nette 
uiteraard, dus geen speelholen, bordelen of cafés, 
maar hotels, pensions en een theeschenkerij. Zo 
was het aan de Zijpendaalseweg - na een verkwik-
kende wandeling op de Veluwe of in een Arnhems 
park - in één van de hotels of pensions aldaar goed 
eten, drinken en slapen. 

Arnhem ontwikkelde zich méér dan duizend jaar geleden 
aan de Sint Jansbeek. De straatnamen Jans- en Beekstraat 
herinneren daar nog aan. Door de Veluwse natuurpracht 

en parken als Sonsbeek, 
Zijpendaal en Gulden 
Bodem, kreeg Arnhem 
de naam groene stad en 
parkstad. Arnhem had 
tevens een deftige uit-
straling die enigszins 
vergelijkbaar was met 
die van Den Haag; van-
daar de bijnaam Haagje 
van het Oosten. Dit alias 
en ook die van Gelders 
Haagje dankt Arnhem 
vooral aan de komst van 
veel renteniers en oud-
Indiëgangers aan het 
einde van de negentien-
de en het begin van de 
twintigste eeuw. Zij ves-
tigden zich niet alleen 

Zijpendaalseweg was hotelstraat met allure 

in ’s Gravenhage, maar eveneens in Arnhem, hoofdstad 
van provincie Gelderland. Zee en duinen hadden zo hun 
bekoringen, maar in een lommerrijke omgeving was het 
eveneens goed toeven.

Velperweg
Aan de Rijnkade en de Arnhemse singels verrezen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw stadsvilla’s en 
herenhuizen. De Velperweg was omstreeks 1890 een van 
de befaamdste wegen van Nederland. Bijna nergens in 
ons land was zo’n ononderbroken rij van villa’s en land-
goederen te vinden, met prachtige tuinen aan de straat-
zijde. De weg met allure voerde door een mooi landschap 
en de huizen stonden op ruime kavels. Alleen gefortu-
neerden konden het zich permitteren om in legendari-
sche villa’s, luisterend naar namen als Henny, Neyestein, 
Astra, Welgelegen, Leeuwenstein, De Raaphorst, Iwalt, 
Catharina en Römershof te wonen. In die tijd was een 
derde van de hoofdbewoners van de Velperweg rentenier, 
een derde was personeel en een derde was zelfstandig 
ondernemer. De redelijk honkvaste renteniers kwamen 
uit Arnhem, het westen van ons land of uit het toenma-
lige Nederlands-Indië. Het waren oud-officieren van het 
KNIL of oud-bestuurders en in mindere mate plantage-
eigenaren. Eveneens aan de Velperweg ligt het Koninklijk 
Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek. Koning Willem III 
liet het bouwen en schonk het in 1863 aan de Staat. Het 
majestueuze gebouw ligt in een groene oase waar ieder-
een vrijelijk mag wandelen. 

Zijpendaalseweg
Ook de Burgemeesterswijk én Transvaalbuurt werden 
begin 20e eeuw bestemd voor  bouw van villa’s en heren-

huizen. Arnhem voerde toentertijd bewust beleid om een 
woonstad voor welgestelden te worden. Zo staat in de 
luxueuze Transvaalbuurt aan de Cronjéstraat 15 Hotel 
Molendal. Het gebouw dateert uit het einde van de 19e 
eeuw en werd in Jugendstil opgetrokken.
Aan de Zijpendaalseweg 47 was Hotel Restaurant Bellevue 
gelegen, dat ook Hotel Bellevue Sonsbeek  en Hotel Nieuw 
Bellevue door het leven ging. Het oorspronkelijke Hotel 
Bellevue lag aan de Utrechtseweg en brandde in 1908 
af. Het stond op de plek van het huidige kantoorgebouw 
Bellevue (!) waarin energienetwerkbeheerder Liander 
gevestigd is. Vandaag de dag zitten in het voormalige 
hotel aan de Zijpendaalseweg heel prozaïsch vooral advo-
catenbureaus en andere juridische dienstverleners.
Op Zijpendaalseweg 93 staat op de hoek met de 
Burgemeester Weerststraat 1 een gebouw uit circa 1905 
dat indertijd Hotel Zijpendaal heette. Het is nu een 
gemeentelijk monument en werd in traditionalistische 
stijl met Jugendstil invloed gebouwd. Op de andere hoek  
van de Burgemeester Weertsstraat bevindt zich Brasserie 
Zypendaal dat tot voor kort café-restaurant Trianon heet-
te. Eerder was het ook hotel en pension. Trianon werd in 
een zakelijk trant gebouwd en staat sinds 1930 op deze 
plek.
Aan de overzijde van de Zijpendaalseweg stond Pension 
Zijpendaalscheweg 26. Het is nu een rijksmonument en 
was rentmeesterswoning. Tegenwoordig is het in gebruik 
als kantoor voor het Watermuseum en is deels nog te 
huur met kantoorbestemming. De huisnummering veran-
derde in 28.
Aan dezelfde straatkant op nummer 30 ligt het Sonsbeek 
Paviljoen. Weliswaar geen hotel, maar het was lange tijd 
in gebruik als theeschenkerij. De naam Theepit bleef 
om die reden lange tijd in zwang. De Theeschenkerij 
Sonsbeek heeft een enorme aantrekkingskracht op zowel 
Arnhemmers als toeristen. De jaren twintig van de vorige 
eeuw zijn de gloriejaren van deze uitspanning. De naam 
Sonsbeek Paviljoen dateert van 1950. Er was live-muziek 
en er werden culturele evenementen georganiseerd. Er 
werd zelfs gedanst en de verlichting was een attractie 
apart. Het antieke woonhuis én het restaurant werden 
door honderden lampjes verlicht. Schijnwerpers belicht-
ten de kleine waterval en bomen. Sinds 1988 is er een 
Chinees restaurant in gevestigd.

De Teerplaats
Meest recente loot aan de stam is B&B Stadsboerderij 
De Teerplaats, op de hoek Zijpendaalseweg, Van 
Heemstralaan en Parkweg. Joukje  Vastenholt, geas-
sisteerd door eega Bob Roeloefs, voert er de scepter. 
Recent werden beiden geportretteerd door Omroep Max 
in het programma Bed & Breakfast. De schoonheid en 
aantrekkelijkheid van Arnhem met zijn vele groen en 
attracties als Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo werden 
in dat programma benadrukt.

Kees Crone

De zes oude ansichtkaarten komen van collectioneur Frans Brink, Westervoort.



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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In het artikel over de Van Eckstraat kwam al ter 
sprake dat Arnhem ooit drie burgemeesters tege-
lijk had. Dat waren mr. Jacob Nicolaas van Eck, mr. 
Roeland Jan Bouricius en mr. Derk Gaijmans. Na 
Van Eck is nu Bouricius aan de beurt. Gaijmans was 
de minst opvallende van de drie en is dan ook niet 
vereerd met een straatnaam.

Diligences
De familie Bouricius stamde uit Deventer. De groot-
vader van Roeland Jan Bouricius werd in 1667 in die 
stad geboren als Gerard Bouwer. Hij ging zich als stu-
dent Bouricius noemen, verhuisde naar Amsterdam en 
verwierf in 1698 het recht 
om een dagelijkse diligence-
dienst te onderhouden tus-
sen Amsterdam en Arnhem 
via Naarden, Amersfoort en 
Lunteren. Dat werd een bloei-
end familiebedrijf. Gerard 
Bouricius sr. werd opgevolgd 
door twee zoons: Gerard jr. 
dreef het Amsterdamse kan-
toor, Adriaan het Arnhemse. 
Adriaan Bouricius vestig-
de zich in de Weverstraat. 
Roeland Jan Bouricius werd 
daar in november 1751 gebo-
ren. Hij was niet de oud-
ste zoon van Adriaan, maar 
werd toch de opvolger in het 
diligencebedrijf. Onder hem 
kwam de hele bedrijfsvoe-
ring vanaf 1787 weer in één 
hand. De beste jaren waren 
toen voor de onderneming al 
voorbij. Het land bevond zich 
in een economische neergang 
die de vervoerssector hard 
raakte. Dat wil overigens niet 
zeggen dat Roeland Jan krap 
bij kas zat. Hij kon het zich in 1792-1794 veroorloven een 
grote lap grond buiten de Rijnpoort te kopen en daarop 
een fraaie buitenplaats te laten bouwen.  

In 1795 verjoeg een Frans leger stadhouder Willem V. 
Nederland werd onder de naam Bataafse Republiek een 
vazalstaat van het revolutionaire Frankrijk. De verkiezing 
van een nieuw stadsbestuur van Arnhem, een week na de 
omwenteling, stond onder leiding van mr. Jacob Anthonij 
Bouricius, de oudere broer van Roeland Jan. Dat maakt 
duidelijk aan welke kant de familie Bouricius stond. In 
de Bataafs-Franse tijd werd die opstelling beloond met 

een welwillende behandeling van de firma Bouricius 
door de overheid, maar later heeft Roeland Jan er soms 
over geklaagd dat oude regentenfamilies die weer waren 
komen bovendrijven nadat de Fransen in november 1813 
door Pruisische soldaten waren verdreven, zijn onderne-
ming dwarszaten uit politieke rancune. 

Bestuurder in de Bataafs-Franse tijd
Roeland Jan Bouricius trad in juli 1798 toe tot het stads-
bestuur. Hij is daarna tot zijn dood actief gebleven in het 
openbaar bestuur, naast zijn besognes als ondernemer. 
Van september 1803 tot juli 1805 had hij zitting in het 
departementaal bestuur van Gelderland. In die periode 

liet hij zich in het bestuur 
van de stad door een ander 
vervangen. In 1808 werd een 
nieuwe samenstelling van het 
gemeentebestuur van kracht. 
Tot dan toe waren alle leden 
gelijkwaardig geweest,  maar 
nu kwam er één burgemeester 
met vier wethouders, gecon-
troleerd door vijftien vroed-
schappen. Jacob Nicolaas 
van Eck werd burgemees-
ter, Roeland Jan Bouricius en 
Derk Gaijmans werden vroed-
schappen. Tijdens de inlijving 
bij Frankrijk (1810-1813) 
werden de ambtstitels Frans, 
maar verder veranderde er 
niets. Bouricius werd in maart 
1812 lid van de Raad van de 
Prefectuur van het departe-
ment van de Boven-IJssel, 
dat ongeveer het grondge-
bied van Gelderland besloeg. 
Hij behield die functie tot het 
einde van de Franse tijd en 
bleef tegelijkertijd lid van de 
Arnhemse raad.

Bouricius heeft geprobeerd van zijn positie in de prefec-
tuur gebruik te maken om een oude ruzie met Van Eck te 
winnen. Bouricius had op een kwade dag in 1808 palen 
op de weg langs zijn buitenplaats Schoonoord laten zet-
ten, omdat hij meende dat die weg gedeeltelijk over zijn 
grond liep. Van Eck, net burgemeester geworden, had 
hem gesommeerd die rommel onmiddellijk weg te halen. 
Toen Bouricius dat weigerde, liet Van Eck dat door arbei-
ders van de stad doen. In 1813 dacht Bouricius terug te 
kunnen slaan. Op zijn initiatief gaf de prefect aan Van Eck 
opdracht om een plan van wegomlegging bij Schoonoord 

door de raad te loodsen. Van Eck wist de zaak echter te 
traineren. Pas in het voorjaar van 1814, dus na het ver-
trek van de Fransen, zette hij de zaak op de raadsagenda, 
met het advies om het plan af te wijzen. Dat advies werd 
opgevolgd. 

Het driemanschap van burgemeesters
Het stadsbestuur uit de Franse tijd werden onder koning 
Willem I pas op 1 januari 1816 vervangen door een 
bestuur naar nieuw model. Het welgestelde deel van de 
burgerij koos een gemeenteraad 
van vijftien personen, waarna de 
koning drie van die vijftien heren tot 
burgemeester maakte. In Arnhem 
waren dat de oude vijanden Van 
Eck en Bouricius plus de jongere 
Derk Gaijmans. De drie wisselden 
elkaar om het jaar af als president-
burgemeester. Bouricius was presi-
dent in 1817, 1820 en 1823. Er was 
veel voor de stad te doen – Arnhem 
was in de Bataafs-Franse tijd deerlijk in verval geraakt – 
maar het burgemeesterschap van Roeland Jan Bouricius 
werd toch vooral bepaald door de problemen waarin hij als 
ondernemer geraakte. 

Wat was er aan de hand? De koning wilde dat diligen-
cediensten niet meer werden onderhouden door grote 
ondernemers maar door corporaties van ‘voerlieden’, 
kleine zelfstandigen met een koets en een paar paarden. 
Omdat de familie Bouricius de dienst tussen Amsterdam 
en Arnhem al zo lang tot algemene tevredenheid onder-
hield, was de koning in dit geval nog tot een compromis 
bereid. Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1817 ver-
leende hij aan Roeland Jan Bouricius de helft van de con-
cessie. De andere helft was voor de gezamenlijke voer-
lieden van Amsterdam en Arnhem. De stadsbesturen van 
Amsterdam en Arnhem moesten toezien op de uitvoering 
van het besluit. 
Bouricius heeft geprobeerd de voerlieden door wijzi-
ging van reglementen uit de dienst weg te drukken. Bij 
het Amsterdamse stadsbestuur vond hij enig begrip. In 

Arnhem kon hij, ondanks zijn burgemeesterschap, alleen 
via informele kanalen werken, want op instigatie van 
zijn collega Van Eck had de raad hem uitgesloten van 
beraadslagingen over diligencediensten. Van Eck had dus 
vrij spel en blokkeerde alles wat Bouricius probeerde. Ten 
einde raad ging Bouricius over tot grove middelen. Dat 
ging van het kapen van vrachtjes tot pogingen de voerlie-
den uit te kopen. Het enige resultaat was dat de koning 
in april 1822 zijn helft van de concessie wegens wange-
drag introk. Omdat de voerlieden niet in staat bleken de 

dienst op eigen kracht in stand te 
houden,werd hij er onderhands toch 
weer bij  betrokken, maar het bleef 
een koninklijke klap in zijn gezicht.

Het bittere einde
De strijd om de diligencedienst heeft 
Bouricius zo verbitterd dat hij ook in 
andere aangelegenheden de oppo-
sitie tegen Van Eck koos. Dat liep 
in 1821 volkomen uit de hand bij 

beraad over een aflossingsschema van de schulden van 
de stad. Bouricius stuurde toen een deurwaarder op Van 
Eck af en daagde de hele gemeenteraad voor het gerecht. 
Het was maar goed dat het driemanschap van burge-
meesters op 17 maart 1824 moest aftreden. Er werd toen 
een nieuw bestuursreglement van kracht, met één burge-
meester. Bouricius was in het jaar 1823 president geweest 
en had de paar nog resterende maanden van 1824 erbij 
gekregen, zodat het aan hem toeviel de oude raad te ont-
binden. Hij deed dat met een merkwaardige toespraak. 
Hij toonde zich verongelijkt over het gedwongen aftreden. 
Goede wensen aan de nieuwe burgemeester Johan Weerts 
konden er niet vanaf. 
Roeland Jan Bouricius overleed drie maanden later, op 24 
juni 1824. Zijn weduwe weigerde de raadssecretaris, die 
de condoleances  van het stadsbestuur kwam overbren-
gen, te ontvangen.

Bert Koene

Roeland Jan Bouricius, portret door een onbekende 
kunstenaar, 1794. (Particuliere collectie.)

De Bouriciusstraat

Stadhuis van Arnhem in de tijd dat R.J. Bouricius burge-
meester was. Het stond op de plaats van het huidige Paleis 
van Justitie en is in 1840 afgebroken. Schilderij behoort tot 
de collectie van  Museum Arnhem.

‘Afscheid bij de Arnhemsche postwaagen’, uit het getekende 
dagboek van Chr. Andriessen, 1806. (Collectie Koninklijk 
Oudheidkundig Genootscha)
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