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Stephan Reijnen 50 jaar bakker 



Ruim 40 jaar ervaring Conradweg 10
6827 BZ  Arnhem

026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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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

nieuwjaarsborrel voor 
de wijkbewoners

dinsdag 10 januari 2017
Brasserie Zijpendaal

van 17.00 uur tot 20.00 uur
Namens het bestuur bent u bij deze 
van harte uitgenodigd!

Barend Freriks, voorzitter
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Op 9 december werd bakker Stephan Reijnen 65 
jaar. Hij zit dan meer dan 50 jaar in het vak. Aan 
stoppen met werken denkt hij echter nog lang 
niet. Ik ontmoet hem en zijn vrouw Josita (52) in 
hun woning boven de bakkerijwinkel aan de Van 
Lawick van Pabststraat. In de winkel is Stephan 
echter zelden te vinden. Hij werkt in de bakkerij 
in Schaarsbergen, samen met zijn jongste broer 
Ronnie. Stephan maakt het brood, Ronnie het ban-
ket. De echtgenotes van beide bakkers staan in de 
winkel; Josita hier in de Burgemeesterswijk, de 
vrouw van Ronnie in Schaarsbergen. 

Familiebedrijf
Bakkerij Reijnen is een familiebedrijf. Het begon toen de 
vader van Stephan in 1948 een bakkerij met winkel in 
Schaarsbergen kocht. In 1985 nam hij het pand aan de 
Van Lawick van Pabststraat over, waar sinds 1924 al een 
kaas- en broodwinkel van een andere eigenaar in zat. 
Stephan is, naar eigen zeggen, verplicht het familiebe-
drijf ingerold: “Toen ik 12 jaar was, kreeg mijn vader een 
meniscus-blessure. Als oudste van zeven kinderen moest 
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hij gretig op hun aanbod in. 
Afgelopen zomer nam hij na 9 
jaar afscheid van die club, om 
coach te worden van Heren 2 
en trainer van meisje B1 van 
Upward. “Die spelen op het-
zelfde sportcomplex als SML, 
dus zo is de cirkel weer rond.”, 
zegt Stephan.

Hard werken, niet zeuren
Echte standaardwerktijden 
heeft de bakker niet. Stephans 
wekker gaat om 1.30u. Om 2u 
staat het eerste deeg te draai-
en, waarna de eerste broden 
rond 5u uit de oven komen. 
Die liggen om 7.15u in de win-
kel, waar Josita dan nog drie 
kwartier de tijd heeft om alles 
in te pakken en klaar te maken 
voordat de winkel opengaat. 
Om 11u zit Stephans werkdag 
erop en gaat hij naar huis. Hij 
maakt dan een ommetje met 
zijn hond, eet een broodje 
en gaat rond 14u naar bed. 
Vervolgens staat hij rond 18u 
weer op, geeft hockeytrai-
ning en gaat rond 23u weer 
naar bed, totdat zijn wekker 
opnieuw om 1.30u gaat. Als 
ik opmerk dat me dit best een 
zware werkdag lijkt, zegt hij 
lachend: “Och, mijn werktijden 
zijn prima. Mijn vader werkte 
dezelfde tijden in de bakkerij, 
maar ging dan ’s middags ook 
nog broden rondbrengen op de 

fiets en moest daarna ook nog het banket maken. Het 
woord vermoeidheid kwam in zijn woordenboek niet voor. 
Je moest vooral hard werken en niet zeuren.”

Kerst in de bakkerij
Rond de feestdagen is het extra hard werken, en zit ’s 
middags slapen er niet in. De drukte begint al in novem-
ber met lekkernijen voor Sinterklaas. Daarna moeten de 
bekende Weihnachtsstollen met rozijnen en amandelspijs 
en het Italiaanse kerstbrood panettone gemaakt worden. 
“Bestellingen voor de kerstbroden komen echt van heinde 
en verre, zelfs uit Duitsland”, vertelt Josita. Daarnaast 
werden er vorig jaar ruim 18.000 oliebollen verkocht. 
Een groot deel daarvan ging naar het Openluchtmuseum, 
waar Bakkerij Reijnen al 30 jaar leverancier van is. De 
Kerstdagen bij de familie Reijnen zien er dan ook niet zo 
uit als bij de meeste families: iedereen hangt uitgeput op 
de bank.

Toen en nu
In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. Stephan ver-
telt dat er nu nog maar vijf of zes bakkers in Arnhem zijn 
die zelf brood bakken. Vroeger waren dat er minstens tien 
keer zo veel. En waar ze vroeger maar vijf soorten brood 
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ik helpen met het rondbrengen van het brood. Ik moest 
zelfs een jaar van school.” Hij ging vervolgens wel naar 
de dr. Schaepman Mulo aan de Bauerstraat, waar nu de 
Pieter Brueghelschool gevestigd is. Maar toen hij deze 
vier jaar later afrondde, ging hij direct aan het werk in de 
bakkerij. In de avonduren volgde hij de bakkersopleiding 
aan de vakschool – eerst in Arnhem, later in Apeldoorn, 
Deventer en Winterswijk. Daar ging hij op zijn brommer-
tje naartoe.

Sportfanaat
Eigenlijk had Stephan geen bakker, maar sportleraar wil-
len worden. Om toch aan zijn sportieve trekken te komen, 
voetbalde hij 19 jaar in het eerste team van Sport Maakt 
Lenig (SML) en 6 jaar in het eerste team van de Velpse 
Boys. Daarna keerde hij terug als speler en coach bij SML. 
“Ik had misschien nog wel op hoger niveau kunnen voet-
ballen”, zegt Stephan, “maar dat was niet te combineren 
met de bakkerij.” Via zijn dochters (nu 22 en 24 jaar) 
kwam hij in aanraking met hockey en werd hij ook voor 
deze sport enthousiast. Toen hockeyclub Zevenaar hem 
in 2007 vroeg trainer-coach te worden van Heren 1, ging 

Stephan Reijnen regelt de temperatuur van de olie waarin 
hij 900 oliebollen voor het Openluchtmuseum gaat bakken.

Het zuurdesembrood komt net 
uit de rijskast en wordt inge-
knipt voordat het de oven in 
gaat.

Stephan Reijnen 50 jaar bakker

“Geen dag chagrijnig 
naar mijn werk”

in de winkel hadden (wit, bruin, melkwit, boerenmik en 
het kwalitatief mindere ‘regeringsbrood’), zijn dit nu meer 
dan 80 soorten. Stephan zegt enthousiast: “Ik vind het 
ontzettend leuk dat we nu zo veel verschillende soorten 
brood maken. Het maken van bijvoorbeeld zuurdesem-
brood is heel bewerkelijk, maar het houdt je ook scherp. 
Je moet met je tijd meegaan.” Steeds meer mensen 
kopen hun brood bij de supermarkt, vanwege het gemak 
en de ruime openingstijden, waardoor steeds meer kleine 
bakkers moeten sluiten. Ik ben benieuwd hoe zij dan wel 
hun hoofd boven water kunnen houden. “Goede kwaliteit 
en veel vaste klanten”, antwoordt Stephan, “Sommigen 
komen al 30 jaar in onze winkel. We moeten het vooral 
van mond-tot-mondreclame hebben.” 

“VROEGER VERKOCHTEN WE VIJF 
SOORTEN BROOD, NU MEER DAN 
TACHTIG.”

Toekomst
De toekomst van het familiebedrijf is helaas onzeker. 
Zowel de kinderen van Stephan als die van zijn broer 
Ronnie willen de bakkerij niet overnemen. Ronnie is nu 56 
jaar en zolang hij werkt, blijft de bakkerij van de familie. 
Stephan blijft hem daar zo lang mogelijk bij ondersteu-
nen. “Maar hoe gaat het daarna?”, wil ik weten. Stephan: 
“Dat weten we niet. Ik zou het wel erg verdrietig vinden 
als er dan een andere naam op de gevel komt te staan. 
We hebben zo veel lief en leed in dit bedrijf gestopt.” 
Tot slot vraag ik hem of het hem spijt dat hij bakker moest 
worden van zijn vader. “Nee, zeker niet”, antwoordt hij, 
“Ik heb er geen dag van spijt van gehad. Het bakkersvak 
is echt een mooi beroep. Ik ga geen dag chagrijnig naar 
mijn werk.” Hij kijkt zijn vrouw aan, en die lacht: “Dat 
klopt!” 

Laura de Vries 



TIJDSBEELD
Als brave Burgemeesterswijkbewoner - uit de buurt waar 
slechts weinig gekleurde medelanders zijn gevestigd - 
weet ik dat ook u op 17 maart 2017 een argeloze gang 
naar het stemlokaal maakt. Nee, hier geen stemadvies. 
Wél iets dat mij trof in het nieuws over de nieuwe 
politieke partij Denk. In hun partijprogramma las ik de 
oproep om namen van straten, bruggen en tunnels die 
koloniale helden vereren te wijzigen.
Het pad naar de inclusieve samenleving, dat wil zeggen 
een maatschappij waarin iedereen tot zijn recht kan 
komen, begint bij taal. Voor “stigmatiserende” woorden 
als autochtoon en allochtoon is geen plek in het 
Nederlands. En koloniale helden zijn - volgens Denk - in 
werkelijkheid schurken die geen eerbetoon verdienen in 
de vorm van straatnaam, brug of tunnel. Dus geen Jan 
Pieterszoon Coentunnel meer in Amsterdam en over de 
J.P. Coenstraat in het Arnhemse Broek moeten we het 
ook maar eens hebben. Straatnamen mogen dan bij 
velen in eerste instantie een geeuw oproepen, kennelijk 
ligt het toch genuanceerder. 
Straatnamen schetsen een bepaald tijdsbeeld. Dus, 
toen gouverneur-generaal J.P. Coen voor de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) met harde hand een 
monopolie in de specerijenhandel in de Indische archipel 
wilde bereiken, moesten u en ik nog geboren worden. 
Met de kennis van nu zou J.P. Coen nooit worden geëerd 
met een straatnaam of anderszins. Echter, de maatstaven 
van toen zijn niet de huidige. Zo zijn in onze aanpalende 
Transvaalbuurt een plein, resp. straten vernoemd naar 
Botha, Kruger en Steijn. Zij speelden in de korter geleden 
gevoerde Zuid-Afrikaanse Boerenoorlogen ook niet zo’n 
lekkere rol. En hoe te oordelen over de Arnhemse Nelson 
Mandela brug? Toen die eind jaren tachtig van de 20ste 
eeuw werd benoemd speelde anti-apartheidspolitiek een 
prominente rol. Lovenswaardig, maar denken we daar 
over vier eeuwen nog zo over?
Het kan verkeren dus. Slechts in heel uitzonderlijke 
gevallen mag er tot naamswijziging worden besloten. 
Daarom heet de Amsterdamse Stalinlaan nu Vrijheidslaan. 
Het wijzigen van namen van openbare plekken neigt 
naar geschiedvervalsing. Moet bijvoorbeeld de Arnhemse 
Prins Bernhardlaan na de biografie van Jolande Withuis 
over Koningin Juliana nu hernoemd worden? Zij 
beschreef Bernhard toch als een gewetenloze, gierige, 
egocentrische man? Niet doen, vind ik. En gelukkig is er 
tevens een pragmatisch argument. De kosten van een 
naamswijziging kunnen voor bedrijven snel oplopen, 
maar ook voor particulieren zorgt het voor overlast. 
Namen worden alleen gewijzigd als de kosten tegen de 
baten opwegen. Gelukkig maar. 

Kees Crone
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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

en dan

de weg wat verder af

dan kom je

op het plein

roerig en druk

het centrum van de wijk

zie daar het stralend middelpunt

het ei

  dali brancusi allebei

   licht en rustpunt

ei

ester lief

dat heb je mooi berijk t

jos pauw

Wandel mee op 
sneeuwschoenen!
Ruige natuur en schitterende tochten 
in de bergen van Harz en Alpen!
Onder deskundige begeleiding.

www.Bergwandelen-Bloemers.nl
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Buurtbemiddeling Arnhem 
zoekt vrijwilligers
Omdat het aantal vragen stijgt is Buurtbemiddeling 
Arnhem op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige aanpak om 
buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar 
in gesprek te brengen. De kennismakingsgesprekken 
met de buren (aan huis) en de bemiddelingsgesprek-
ken worden uitgevoerd door bemiddelaars. Zij krijgen 
vooraf een training.
Kun je goed luisteren, samenvatten en doorvragen? 
Heb je interesse in andere mensen en respect voor de 
mening van anderen? Kun je omgaan met weerstan-
den? Meld je dan aan. Gezien de samenstelling van het 

team vragen we ook mannen nadruk-
kelijk te reageren. 

Stuur je CV naar: 
buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Info
www.buurtbemiddelingarnhem.nl



Nieuws 
uit het bestuur
Nog goed een week en het alweer Kerst! 
Het jaar loopt op zijn einde en we kijken 
al vooruit naar 2017.
Dit jaar hebben wij weer een ‘huis 
aan huis’ ledenwervingsactie gehou-
den en dat heeft 123 nieuwe leden 
opgeleverd waardoor het totaal aan-
tal betalende leden op 616 komt. Een 
record in de geschiedenis van onze 
vereniging. De financiële bijdrage 
komt hierdoor op € 9000,- per jaar.(!)

Op 14 november hebben wij , samen met 
de wijkverenigingen van de Hoogkamp 
en de Transvaalbuurt, een goed bezoch-
te informatieavond gehouden in de 
Molenplaats over de uitwerking van de 
wijkactieplannen en de schouw die aan-
sluitend heeft plaatsgevonden. Het ver-
slag kunt u lezen op onze website.
Op 15 november was weer de jaarlijkse 
vrijwilligsavond in Brasserie Zijpendaal. 
Ruim dertig vrijwilligers werden door het 
bestuur bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen jaar. Zonder vrijwilligers kan 
de wijkvereniging niet functioneren. Wij 
als bestuur zijn erg tevreden over de 
inzet van onze commissies.
Wat ook opvalt, is de snelle invulling van 
een commissie wanneer een lid afscheid 
neemt.
Zo heeft onze voorzitter van de commis-
sie Kunst en Cultuur Marjanne Knüppe 
na jarenlange inzet afscheid genomen en 
neemt Iris Manuel de voorzittersrol van 
haar over.

In mei 2020 bestaat onze wijkvereniging 
40 jaar. Dat duurt nog even, maar toch 
zijn we al gestart met de voorbereiding 
hiervan en willen we dit lustrum op een 
bijzondere wijze met de wijkbewoners 
vieren. 

Dinsdag 10 januari 2017 is er vanaf 
17.00 uur weer de traditionele 
Nieuwjaarsborrel voor de wijkbewo-
ners in Brasserie Zijpendaal. Zie de 
uitnodiging op pagina 1 in dit blad. 
Ik hoop velen van u daar 
te mogen ontmoeten.

Ik wens u allen fijne 
kerstdagen, een 
goede en veilige 
jaarwisseling en 
veel gezondheid toe 
in 2017!

Barend Freriks, 
voorzitter

 f
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Samen met het haar man volgde ze ooit een wijn-
cursus voor beginners. Maar toen Marijke Beers 
eenmaal had geleerd welke druiven rode en witte 
wijn het lekkerst maken, was ze verkocht. De voor-
malige docent en redacteur deed vervolgcursussen 
en inmiddels studeert ze aan de Wijnacademie. 
In februari hoopt ze af te studeren als vinoloog. 
Tussendoor organiseert ze wijnproefavonden en 
wijncursussen en adviseert ze bedrijven en organi-
saties over hun wijnkeuze. Wat voor de lol begon, is 
uitgegroeid tot een serieuze onderneming met veel 
aandacht voor goede doelen.

"We deden al langer wat voor het goede doel’’, vertelt 
Marijke Beers aan de eettafel in haar woonkamer aan de 
Van Lawick van Pabststraat. "Bij de uitgeverij van mijn 
man ging een deel van de winst naar een goed doel. Toen 
mijn dochter Donna zeven jaar geleden vrijwilligerswerk 
in Nepal deed, maakte zij ons erop attent dat je daar met 
heel weinig geld heel veel kunt doen. Wij zijn toen begon-
nen met het steunen van projecten in Nepal, onder meer 
door het organiseren van wijnproefavonden. Wij betalen 
dan de wijn, dus het totale bedrag dat de deelnemers 
betalen, is bestemd voor hulpprojecten.’’  

Een wijntje voor 
het goede doel
Marijke Beers organiseert sponsorproeverijen voor Nepal

 
Aanvankelijk raakten Marijke en haar echtgenoot ‘op 
afstand’ betrokken bij Stichting Veldwerk die hulp ver-
leent aan lokale bewoners in Nepal. "Maar we wilden ook 
wel zien waar het geld naartoe ging, dus ben ik later met 
mijn dochters naar Nepal geweest om de projecten te 
bezoeken. Toen werd ik pas echt enthousiast. Tijdens een 
volgende reis met mijn man kwamen we in contact met 
Stichting Paraplu Nepal, waarvan ik inmiddels voorzitter 
ben. Naast de sponsoractiviteiten voor Paraplu, organise-
ren we ook sponsordiners voor Veldwerk. Die sponsordi-
ners organiseren we sinds vijf jaar met een vriend die kok 
is. Hij kookt een mooi achtgangendiner en wij verzorgen 
de wijn. Elk diner levert 600 euro op voor Nepal.’’
Eerder deze maand organiseerde Marijke een supermarkt-
wijn-proeverij. Er kwamen 25 wijnen op tafel. De belang-
stelling bleek echter zo groot dat komend voorjaar een 
tweede supermarktwijn-proeverij volgt. "Mensen hoeven 
dan natuurlijk niet alle wijnen te proeven, bovendien kun-
nen ze de wijn uitspugen als ze dat willen, hoewel som-
migen dat niet doen. Soms moet ik dan iemand adviseren 
de auto te laten staan’’, zegt ze lachend.

Marijke Beers is net terug uit Nepal. "Elk jaar in novem-
ber organiseren we een sponsorreis naar Nepal. De tien 

à twaalf mensen die meegaan, betalen een extra bedrag voor de 
sponsoring van projecten. Tijdens de reis bezoeken we projecten 
in Kathmandu en omliggende dorpen, zodat de mensen kunnen 
zien waarvoor ze extra betalen. We gaan naar schooltjes, maar ook 
naar een dagopvang voor kinderen en een dagbestedingsproject 
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 
Stichting Veldwerk heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat daar nu 
ook accommodatie is voor nachtopvang. En natuurlijk bekijken we 
ook de mooie en interessante dingen in het land, zoals tempels en 
lijkverbrandingen. Een lokale vriend zorgt dan voor de logistiek en 
gaat mee als gids.” 
"Nepal is een geweldig land, de mensen zijn heel erg vriendelijk 
en ondanks de armoedige omstandigheden zijn ze vaak best wel 
vrolijk. Gelukkig gaat het met de hygiëne steeds beter. Zo ben ik er 
de laatste keren niet meer ziek geworden, ik eet er zelfs kip. Nepal 
is een intrigerend land. Vrouwen doen het zware werk. Terwijl hun 
mannen achter ze aanlopen, dragen de vrouwen soms wel 40 kilo op 
hun hoofd. Wel zie je dat veel mannen tegenwoordig naar bijvoor-
beeld Dubai gaan om daar te gaan werken. Maar vergeet ook niet 
dat Nepal natuurlijk steeds pech heeft. Een aardbeving, de handels-
blokkade met India en regelmatig politieke onrust. Elke dag zijn er 
stroomonderbrekingen en er is nog steeds nauwelijks infrastructuur. 
Ik ben heel benieuwd hoe het er over 50 jaar uitziet.’’

Terugkijkend op haar recente reis naar Nepal zegt Marijke Beers, 
mijmerend: "Het was zulk mooi, zulk helder weer, dat we vanuit 
Kathmandu de Annapurna (een berg van ruim 8.000 meter hoogte, 
JB) konden zien. En alles stond in bloei, we kregen een welkomstket-
ting van bloeiende afrikaantjes.’’

Johan Bosveld

Zie voor alle informatie over de Stichting Veldwerk 
www.stichtingveldwerk.nl
http://deparaplunepal.wixsite.com
www.facebook.com/wijnactiviteiten

De Gyanodayaschool in Kathmandu, een basisschool met 2.100 kinderen.

Een van de drie daycare centers in Dhading 
op vier uur rijden van Kathmandu. Kinderen 
worden hier opgevangen, zodat hun moe-
ders/ouders kunnen werken.



Onlangs was ik, samen met mijn vrouw, lekker een paar 
daagjes weg. Een hotelletje geboekt in Mechelen, België. 
Stadswandelingen, de Sint Romboutstoren beklommen en 
de bijbehorende kathedraal bezocht. “Zie ik het nu goed? 
Jezus heeft een winterjas aan!”. Ik keek mijn ogen uit. 
Als predikant en liefhebber van oude kerken ben ik wel 
wat gewend, maar zo (in) bont had ik Jezus nog niet 
eerder gezien. 
Waarom heeft Jezus een jas aan? Heeft hij 
het koud? Is ie vanwege de kerst in het 
net gestoken? Hoe het ook zij, het 
past wel bij kerst, toch? Kronen, 
kaarsjes, schittering, popjes 
en kerststalletjes – ze wor-
den allemaal weer van zolder 
gehaald om onze huiska-
mers op te sieren. Ook 
Jezus komt met de kerst-
spulletjes naar beneden. 
Stel dat Jezus zou rond-
scharrelen in de super-
markt, hoe zou dat 
zijn? Op het eerste 
gezicht zou hij vol-
gens mij niet zoveel 
anders zijn dan u en 
ik. Casual gekleed, 
trendy baardje mis-
schien (hij was 
jong, 33 jaar toen 
hij stierf), het bood-
schappenkarret je 
met standaarddin-
gen gevuld. Gunnend 
geeft hij een euro 
aan de altijd dankbare 
accordeonspeler bij de 
Lidl. Net als u en ik. 
Met kerst uiteraard net 
even iets extra’s. 
Ik vroeg mij af: wat 
vindt het kerstkind Jezus 
eigenlijk van het feest dat 
zijn naam draagt? Ik heb 
hem die vragen gewoon maar 
gesteld:
• Samen zingen onder de 

kerstboom? “Gezellig”. 
• Familie, vrienden, buren? “Hou van 

ze!”. 
• Al die versiering? “Een feestje op z’n 

tijd doet goed”. 
• Iets extra’s voor de eenzame buurman, de 

collectant of de krantenjongen? “Doen!”
• Al die kalkoenen en kerstdiners? “Mijn stemadvies: 

Partij voor de Dieren”.
• Dreaming of a white Christmas? “Tja, wie heeft er nu 

aan de knoppen van het klimaat gezeten? Ik niet.” 
• Vrede? “Daar wil ik het graag met je over hebben..”, 

zegt Jezus. 

Kerstmis: Jezus van zolder
Kerstmis komt oorspronkelijk van het woord Christus-mis. 
We vieren de geboorte van een koning (het Griekse woord 
Christus betekent ‘gezalfde’, een titel die o.a. gebruikt 
werd voor koningen). Jezus draagt die titel, omdat hij 
zoon van God is. De mis is een soort dankjewel-viering 
voor de belangrijkste daad van zijn leven: sterven voor 

onze zonden, zodat wij vrede zouden hebben: 
• Vrede met God - want die relatie was wat 

vertroebeld geraakt (zonde = zonder God 
leven, en heeft dus niets te maken 

met het plichtmatig angstig naleven 
van regeltjes). 

• Vrede met jezelf – van jezelf 
kunnen houden omdat er een 

God is die van je houdt.
• Vrede met anderen – voor 
God is elk mens gelijk en 
waardevol, leef daar dan 
ook naar.
 
Ja, ik geloof in Jezus. 
Die bontjas, de kroon, 
zijn westers uiter-
lijk en blonde krul-
len (kan echt niet 
bij iemand uit het 
Midden-Oosten) – 
ach, hij vergeeft ons 
onze fantasie en cre-
ativiteit om hem te 
eren. Voor het ove-
rige is hij voor mij 
een levende, dage-
lijkse werkelijkheid. 
Een huisvriend, geen 
zolderkamerfiguur. 
Ik geloof.

Ik begrijp dat mensen 
daar anders over kun-

nen denken. 
Teleurstelling over “al die 

gebodjes, godsdienstoorlo-
gen, huichelarij, misbruik..”. 

Aan de ene kant: ze hebben 
gelijk. Zo is Jezus niet. Mensen 

hebben hem ‘aangekleed’ met 
eigen belangen, voor hun karretje 

gespannen. Pijnlijk fout. Ik vind het, 
anderzijds, weer pijnlijk dat daardoor 

het kerstkind met het badwater wegge-
gooid is. Immers, weet je wat God beoogde 

met Jezus? Heb je ooit met eigen ogen of oren het 
kerstverhaal uit de bijbel vernomen? Ik zou zeggen: luis-
ter eerst en oordeel – daarna – zelf. De kerstgeschiedenis 
uit de bijbel wordt voorgelezen op:
Vrijdagavond 23 december, aanvang 19.00 uur in 
de open huiskamer aan de Van Eckstraat 1.
Wees welkom (ook kinderen). En ja…, het is er ook gezellig! 

Jan-Martin Berghuis

8 9

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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Ze zitten al meer dan dertig jaar in onze wijk. Vele 
tientallen wijkbewoners hebben vreugde en soms 
helaas ook verdriet met hen gedeeld. De tijd rond 
Kerst is een bijzondere periode voor hen. Niet 
alleen vanwege de geboorte van het Kerstkind (met 
een hoofdletter), maar ook vanwege de mogelijke 
geboorte van een kerstkind (met een kleine letter). 
Caroline Poorterman en Patricia Koppelman hebben 
het meerdere keren meegemaakt.

Caroline (52) zit al dertig jaar in het vak, waarvan 26 jaar 
in deze praktijk. Ze heeft zelf drie kinderen, van 17, 21 
en 23 jaar. Ze woont op de Paasberg in Arnhem. Patricia 
(43) is dertien jaar verloskundige, waarvan twaalf jaar 
hier. Ze woont in Velp en heeft twee kinderen, van 8 en 
9. Ze werkte eerst zeven jaar als verpleegkundige op de 
verloskamer in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Ze 
wilde altijd al verloskundige worden, maar toen ze aan de 
opleiding daarvoor wilde beginnen, was ze nog te jong. 
Daarom ging ze eerst HBO-verpleegkunde studeren voor 

een goede basis. Omdat het medisch-technische handelen 
en het contact met aanstaande ouders haar zo aantrok, 
ging ze daarna verloskunde doen.

Wat maakt de geboorte van een kerstkind 
bijzonder?
“Veel vrouwen die rond Kerst zijn uitgerekend, hopen te 
bevallen op 25 december. En als dat dan gebeurt, is dat 
heel bijzonder. De sfeer rond de Kerstdagen is al een bij-
zondere; de geboorte van een kind met Kerstmis, maakt 
zo’n dag helemaal speciaal.”

“VEEL VROUWEN HOPEN OP EEN 
BEVALLING OP 25 DECEMBER. ALS DAT 
DAN GEBEURT, IS DAT HEEL BIJZONDER.”

Hoe ervaren jullie je beroep?
“We hebben een prachtig beroep. Mensen geven ons ver-
trouwen en laten ons deelgenoot zijn van hele intense, 

intensieve, persoonlijke processen. 
Zwangerschappen en geboortes van 
kinderen zijn belangrijke momen-
ten in het leven van mensen. Dat 
wij hen daarin mogen begelei-
den, en momenten van ongerust-
heid en vreugde met hen mogen 
delen, maakt ons beroep zo mooi.”

Hoe werken jullie?
“We werken in twee teams van vijf 
verloskundigen, het groene en het 
oranje team. Zwangere vrouwen 
worden bij voorkeur door slechts 
twee verloskundigen binnen één 
team begeleid. Daarbinnen zijn 
we elkaars achterwacht. Indien 
nodig kun je terugvallen op het 
andere team, en in het uiterste 
geval op andere groepspraktijken. 
Er is dus altijd zorg gegarandeerd. 
De planbare zorg zoals controles 
en echo’s plannen we in op regu-
liere tijden overdag. Bevallingen 
doen we natuurlijk als het moment 
daar is en spoedgevallen zoals 
bloedverlies behandelen we ook ’s 
avonds, ’s nachts of in het week-
end. Gemiddeld is iedereen twee 
tot drie avonden per week aan 
het werk. Mensen kunnen bij ons 
kiezen uit twee trajecten: reguliere 
zorg met de gebruikelijke controles 
of centering pregnancy. Beide tra-
jecten bevatten echo’s.”

Wat houdt centering 
pregnancy in?
“Zwangeren krijgen dan extra 
begeleiding in groepsbijeenkom-
sten van gemiddeld twaalf perso-

nen. Regelmatig starten we nieuwe groepen. Vrouwen 
beginnen ermee tussen de 12e en 16e week van hun 
zwwangerschap. De bijeenkomsten duren twee uur en 
vinden overdag of ’s avonds plaats. In het eerste half 
uur krijgen ze de gebruikelijke controles en mogen de 
partners er bij zijn. Daarna gaan de zwangere vrouwen 
onder begeleiding van ons met elkaar in gesprek, kunnen 
ze vragen stellen en ervaringen delen. Elke bijeenkomst 
heeft een thema. We hebben het over onderwerpen 
als de voeding van de vrouw tijdens de zwangerschap, 
zwangerschapskwalen, prenatale testen, kraamzorg, de 
vorming van een gezin, huiselijk geweld, de bevalling en 
de voeding van de pasgeborene. Over de bevalling zelf 
hebben we twee bijeenkomsten en die mogen de partners 
helemaal bijwonen.”
“Wij concentreren ons op zwangerschap en bevalling. We 
merken dat, wat wij ‘ontspannen ouderschap’ noemen, 
onder druk staat. Nogal wat ouders zijn gestrest, willen 
alles perfect doen, vinden dat ze aan hoge eisen moeten 
voldoen, hebben vaak allebei een drukke baan… Kinderen 
zijn gebaat bij ontspannen ouders. Daar willen we met 
centering pregnancy aan bijdragen.”

Wat is de invloed van leefstijl tijdens de 
zwangerschap op een kind? Wat zijn de bewezen 
effecten van stress, roken en drinken? 
“Veel stress geeft hogere cortisolspiegels en kan leiden 
tot geprikkelde baby’s. Roken is heel schadelijk. Het geeft 
een 30% hogere kans op een miskraam en een 40% 
hogere kans op een doodgeboorte. Roken remt de opbouw 
van bloedvaten in de moederkoek en in de baby. Van alco-
hol tijdens de zwangerschap, zelfs van minder dan éeén 
glas per week, kunnen kinderen FAS krijgen, het Foetaal 
Alcohol Syndroom. De alcohol komt via de bloedsomloop 
en de placenta ook in de foetus terecht. Die kan de alcohol 
niet afbreken. Alcohol kan de ontwikkeling van de herse-
nen en het centraal zenuwstelsel aantasten. De tijdens de 
zwangerschap opgebouwde aandoeningen en gebreken 
gaan na de geboorte niet meer weg. Kinderen houden er 
dus neurologische problemen en cognitieve achterstanden 
aan over. Ons advies is dan ook: stop helemaal met roken 
en drinken.”

Doet iedereen dat ook?
“We zien dat vooral mensen met een lagere sociaal-eco-
nomische status doorgaan met roken. Ze gebruiken vaak 
als argument dat ze iemand kennen die rookte en toch 
een gezond kind gekregen heeft. Uit onderzoek blijkt dat 
het vooral hoger opgeleiden zijn die blijven drinken onder 
het mom van ‘een beetje alcohol kan geen kwaad’, maar 
dat is niet zo. Om een gezonde leefstijl te bevorderen 
tijdens de zwangerschap hebben we een leefstijlcoach die 
zwangeren individueel kan begeleiden naar een gezon-
dere leefstijl.”

Hoeveel vrouwen willen nog thuis bevallen?
“Vroeger was thuis bevallen normaal. Door meer protocol-
len en de opkomst van de pijnstilling is het aantal zieken-
huisbevallingen toegenomen. Van onze cliënten wil 40% 
thuis bevallen, de rest wil – onder onze begeleiding – in 
het ziekenhuis bevallen. Van de 40% die het wil, bevalt 
uiteindelijk de helft thuis. Dat is dus 20% van het totaal. 
In 1997 was dat nog 35%; daarna daalde het naar 12% 
en nu is het dus weer gestegen naar 20%. Het percen-
tage golft dus. Het zijn net weeën. Eerst was er door de 
medicalisering een beweging richting ziekenhuisbevalling; 
daartegen is weer een tegenbeweging richting thuisbeval-
ling gekomen omdat meer mensen een kind krijgen een 
natuurlijk proces vinden waar geen medisch ingrijpen 
nodig is als het goed gaat. Ons maakt het overigens niet 
uit waar vrouwen willen bevallen. We begeleiden hen 
zowel thuis als in het ziekenhuis. Ze moeten bevallen op 
de plek die voor hen het prettigst aanvoelt.”

“THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS 
BEVALLEN: DE PERCENTAGES GOLVEN 
OP EN NEER. HET ZIJN NET WEEËN. 
NU GAAT DE GOLF WEER RICHTING 
THUISBEVALLEN.”

Zijn er nog trends in de manieren van bevallen, op 
de baarkruk of onder water?
“Er zijn allerlei manieren. Meest voorkomend is liggend 
in bed. Daarnaast heb je baarkruk of baarstoel waarbij 
vrouwen zittend bevallen. Je kunt ook bevallen in hurkzit, 
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Patricia Koppelman en Caroline Poorterman:

“We hebben een 
prachtig beroep”
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staande of op handen en knieën, waarbij de vrouw zelf het kindje aanpakt. 
Voordeel daarvan is dat je gebruik maakt van de zwaartekracht. Ook een 
onderwaterbevalling heeft voordelen, maar veel ligbaden thuis zijn er niet 
geschikt voor. Voor ons zijn het hulpmiddelen die je in verschillende fases 
van de bevalling kunt inzetten. Sommige vrouwen kunnen ontsluitings-
weeën bijvoorbeeld goed opvangen in bad en persweeën liggend op bed 
of op een baarkruk. Wij gaan daarover altijd in gesprek, luisteren naar de 
wensen en maken samen een bevalplan.”

Jullie bieden ook HypnoBirthing aan…
“Daarmee kunnen vrouwen meer ontspannen en met minder pijn bevallen. 
Door een gefocuste, diepe ontspanning – zelfhypnose - krijgen ze meer 
controle over hun lichaam en hun gedachten, en meer zelfvertrouwen. 
Door nare bevallingsverhalen zijn sommige vrouwen bang voor de beval-
ling; we leren ze hun angst los te laten. Het is een zwangerschapscursus 
van vijf bijeenkomsten die hier in huis gegeven wordt en die vrouwen met 
hun partner volgen.”

Onze jongste twee kinderen zijn 32 en 34 jaar geleden geboren 
onder begeleiding van Leonie Welling, de ‘moeder van deze 
groepspraktijk’. Wat is er sindsdien veranderd?
“Leonie stond er alleen voor toen ze in 1981 begon in de Van Pallandtstraat. 
Als ze overdag ineens weg moest voor een bevalling of een spoedgeval en 
je had een afspraak voor een controle, vond je een briefje op de deur met 
de vraag of je een nieuwe afspraak wilde maken. Ze maakte hele lange 
dagen en onregelmatige werkweken. Twaalf jaar geleden ging ze het rus-
tiger aan doen en ging ze werken aan de opleiding voor verloskundigen 
in Rotterdam. In 1986 kwam Jolande IJsseldijk erbij, en ik (Caroline) in 
1990. Vanaf toen draaiden we de praktijk met ons drieën. Nu hebben we 
een groepspraktijk met twee teams van elk vijf verloskundigen. Dat is een 
enorme verandering met grote voordelen voor de verloskundigen en de cli-
enten. Daarnaast is ons aanbod van diensten verbreed. Zo worden er veel 
meer echo’s gemaakt dan vroeger en kunnen we die hier in huis maken. 
We hebben er een aparte kamer voor en vijf verloskundigen/echoscopisten. 
Naast het reguliere zorgpad bieden we regelmatig het alternatieve traject 
van centering pregnancy en nog veel meer andere diensten. Ten slotte is 
ook de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn sterk verbeterd. 
We zitten in heel veel werkgroepen van verloskundigen en gynaecologen. 
Die volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwerpen als 
echo’s, kwetsbare zwangeren, protocollen, voeding… Zo kunnen we de zorg 
verbeteren als dat nodig is.”

Na het interview benadrukken Caroline en Patricia nog eens hoe prachtig 
ze hun beroep vinden. Trots laten ze hun praktijk nog eens zien. Die is 
prachtig ingericht met grote foto’s aan de muren die in zachte pasteltinten 
zijn geschilderd. Er is een grote centrale ruimte die fungeert als wachtka-
mer en ruimte voor groepsbijeenkomsten. Het groene en het oranje team 
hebben elk hun eigen spreekkamer, en voor de echo’s en de administratie 
zijn er aparte kamers. 
Vroeger liep ik hier door de nauwe gangetjes tussen de schappen van 
Albert Heijn. Een rare gewaarwording.

Henk Donkers

Groepspraktijk van 
Verloskundigen aan de 
Van Lawick van Pabststraat 71
In 1981 vestigde Leonie Welling zich 
als individueel verloskundige op Van 
Pallandtstraat 50. Ze begon de prak-
tijk in haar eentje in haar woonhuis, 
wat destijds gewoon was. Om het 
werk te verdelen nam ze er al snel 
een partner bij en verhuisde met haar 
praktijk naar Van Pallandtstraat 42. 
In 1998 verhuisde de praktijk naar 
het voormalige pand van Albert Heijn 
aan de Van Lawick van Pabststraat 
en groeide uit tot een echte groeps-
praktijk.
Momenteel werken er twee teams 
van elk vijf verloskundigen, allemaal 
vrouwen. Er zijn tegenwoordig ook 
mannelijke verloskundigen (daarom 
veranderde de naam van ‘vroed-
vrouw’ in ‘verloskundige’), maar niet 
in deze praktijk. Patricia Koppelman 
en Caroline Poorterman zouden een 
man in het team wel leuk vinden, 
maar daarvan zijn er maar weinig. 
Slechts 3% van de verloskundigen is 
man. Bij de gynaecologen zijn man-
nen nog in de meerderheid, maar 
– net als in andere medische specia-
lismen – neemt het percentage vrou-
wen snel toe. De 10 verloskundigen 
(samen 7 fte) worden ondersteund 
door 5 assistenten (2 fte). 
Deze groepspraktijk is de enige in 
Arnhem-Noord; een vergelijkbare 
groepspraktijk zit in Arnhem-Zuid. 
Daarnaast zijn er nog enkele indi-
viduele verloskundigen, meestal 
gespecialiseerd in specifieke soor-
ten bevallingen zoals de onderwa-
terbevalling. De praktijk uit Noord 
houdt ook spreekuren in Presikhaaf 
en Klarendal.
Het verzorgingsgebied strekt zich uit 
over Arnhem, Oosterbeek en Velp. 
Criterium is een bereikbaarheid bin-
nen 15 minuten.
Afgelopen jaar begeleidden de tien 
verloskundigen 520 zwangerschap-
pen waarvan 8% (ruim 40) in post-
codegebied 6814 waartoe naast de 
Burgemeesterswijk ook de Hoogkamp 
en de Transvaalbuurt behoren. 
Landelijk gezien gaat ongeveer de 
helft van de zwangere vrouwen naar 
een verloskundige; de andere helft 
krijgt begeleiding van een ziekenhuis. 
In de stad gaan meer mensen naar 
een verloskundige dan op het plat-
teland.

Op 19 november werd Sinterklaas weer door 
heel veel kinderen en de feestcommissie 
van onze wijkvereniging binnengehaald. Jos 
Zwaan maakte er een uitgebreide fotorepor-
tage van voor de website van de wijkvereni-
ging en Shirley Bijsterbosch een video. 

De foto’s en de video zijn te zien op: http://bwarnhem.
nl/sinterklaasfeest-19-november/#more-7794
Sinterklaas liet zich vergezellen door een legertje 
pieten. Onder hen bevonden zich ook een drietal 
‘roetpieten’.

Intocht 
Sinterklaas
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Mijnheer Peters schrok hevig.
Terwijl hij niets bijzonders had verwacht, stond er een 
totaal nieuwe en vreemde zuster naast hem om koffie 
te brengen.
Niet alleen dat ze nieuw was, maar ook dat ze zeer 
donker was verraste hem en een beetje beschaamd 
moest hij toegeven dat hij er in eerste instantie zelfs 
van schrok.
Heel zacht en onopvallend reikte ze hem de koffie. Met 
een vreemd accent en maar met moeite te verstaan, 
zei ze: ‘alstublieft, mijnheer.’
Mijnheer Peters was te verbouwereerd om te antwoor-
den.
In gedachten verzonken over deze nieuwe vreemde 
ervaring liet hij de koffie langzaam koud worden.

‘s Middags op zijn kamer kwam mijnheer Peters lang-
zaam uit zijn middagslaapje. Er werd zacht op de deur 
geklopt. 
‘Ja, kom binnen.’
Daar was ze weer; de nieuwe. 
En weer schrok hij een beetje 
van de zo onverwachte ver-
schijning in hun verzorgings-
huis.
Met een alleraardigste glim-
lach kwam ze binnen en bracht 
de pillen die mijnheer Peters 
altijd een uur voor het avond-
eten moest innemen.
‘Wie ben jij, kom je hier voor 
vast werken?’
‘Ik heet Maria,’ zei ze en ‘ik 
kom hier op proef.’
‘Waar komt u vandaan?’ vroeg 
mijnheer Peters.
‘Ik kom uit Sierra Leone. Dat 
ligt in Afrika.’
'Ja.’ zei mijnheer Peters 
lachend, ‘dat kan ik wel zien hoor.’
Maria lachte allerliefst haar prachtige witte tanden 
bloot.
‘Nou, hopelijk lukt het je hier een vaste baan te krij-
gen.’
‘Dankuwel, mijnheer.’ zei ze en vertrok.
Mijnheer Peters bedacht dat ze toch wel heel aardig 
was, erg jong nog en voor haar leeftijd wel behoorlijk 
gezet, dik eigenlijk.

‘s Avonds was het erg druk in het roddelhoekje.
Zo noemde mijnheer Peters stiekem het hoekje, waar 
altijd vier of vijf vrouwen zaten die altijd het hoogste 
woord hadden. Zij maakten van hun meningen weinig 
geheim. Lieten vaak heel luid en dwingend horen hoe 
ze over bepaalde personen en voorvallen dachten. 
Vooral mevrouw Hagenaars viel op als woordvoerster 
en meningbepaler. Mijnheer Peters ergerde zich vrijwel 
altijd aan haar scherpe, negatieve oordeel over ieder-
een en alles.
Nu was ze weer middelpunt van heftig gepraat.

Mijnheer Peters kon niet horen waar het over ging, 
maar hij zag wel dat de vrouwen in de kring soms 
schichtig richting keuken keken.
Weer stonden hun gezichten strak en bozig.

De volgende middag hadden de meeste bejaarden 
zich weer in de aula verzameld. De directeur zou zoals 
hij dat elke vier weken deed, het nieuwe maandpro-
gramma met de bewoners doorspreken.
Voor hij begon brachten enkele verzorgsters aan de 
bewoners koffie of thee.

Er heerste de vertrouwde rommelige stemming vooraf.
Ineens was er hevige beroering. Weer in het beruchte 
hoekje.
Mijnheer Peters zag mevrouw Hagenaars hevig gesti-
culerend voor haar tafel staan. Ze had koffievlekken 
op haar jurk. En zelf grote rode vlekken van opwinding 
in haar gezicht en haar nek.

Maria stond er klein en ver-
bouwereerd bij en stamelde 
duizend verontschuldigingen.
Zuster Brouwers kwam al met 
een natte doek om de schade 
waar mogelijk te herstellen.
Mevrouw Hagenaars draaide 
helemaal door en heel de zaal 
hoorde hoe ze Maria hyste-
risch toeschreeuwde:
‘Ga naar je eigen land, mens!’
Huilend vluchtte Maria de zaal 
uit, een verschrikt gezelschap 
achterlatend.

De direkteur nam het woord. 
Maar voor hij veel kon vertel-
len stond mevrouw Dikker, de 
vaste buurvrouw van mevrouw 
Hagenaars op en onderbrak op 

een bitse toon het betoog.
‘Kunt u ons eens inlichten over het nieuwe personeel?’
‘Hoe bedoelt u, mevrouw Bikker?’ vroeg de directeur.
‘Nou, wij vragen ons af of iedereen hier zomaar kan 
komen werken’ zei mevrouw Bikker, ‘we zien hier 
tegenwoordig de vreemdste mensen. We wonen hier 
toch wel in Nederland?’
Iedereen zag dat mevrouw Hagenaars hevig mee zat 
te knikken, alsof het haar woorden waren.
Er ontstond geroezemoes in de zaal.
Mijnheer Peters kon zijn ergernis niet langer onder-
drukken. Met een bruusk gebaar schoof hij zijn stoel 
achteruit en verliet dwars door alle bewoners de zaal.
En het huis.

Met een kwaaie kop liep hij door het dorp.
Wat kunnen mensen elkaar toch aandoen liep hij 
te denken. Even weg wilde hij zijn van die benepen 
wereld van mensen die zo kortzichtig alleen maar den-
ken aan zichzelf. Geen aandacht hebben voor wat er 
in de wereld aan de hand is. Ze kennen niet meer dan 

hun eigen beperkte kringetje, hun plekjes in het huis.
En het meest ergerlijk is dat ze daarbij iedereen die 
niet zo denkt als zij, verketteren, beroddelen en er vals 
over spreken.
Zo mompelend in zichzelf kwam hij bij het huis van zijn 
dochter Ria. Zij woonde ook in het dorp. Normaal was 
het voor hem een prettig adres waar hij regelmatig een 
kopje koffie dronk en even bijkwam van de opgedron-
gen drukte in het huis.
Maar... nu was ze er niet. Op wintersport met haar 
gezinnetje. En mijnheer Peeters, haar vader, had ze de 
sleutel van hun huisje gegeven, opdat hij in deze veer-
tien wintersportdagen voor hun planten zou zorgen.
‘En kijk maar een beetje rond pa, het is altijd fijn als 
er iemand in de buurt is.’

In het huis was een hevige woordenwisseling ontstaan 
tussen de directeur en de furieuze vrouwen uit die 
hoek.
Indringende verzoeken van de directeur, dat de wereld 
groter was dan hun dorp en dan som-
mige bewoners konden bedenken, 
konden de gemoederen nauwelijks 
bedaren. Men bleef hameren op het 
kortzichtige idee van ‘dit is Nederland 
en hier wonen wij, enzovoort..’
Zelfs de opmerking van mijnheer 
Baltussen die bekende dat hij door 
een ondoordachte beweging Maria had 
aangestoten, waardoor het niet haar, 
maar eigenlijk zijn schuld geweest 
was, dat mevrouw Hagenaars’ jurk 
bevlekt was, kon de vinnige, opge-
wonden vrouwen niet tot rede bren-
gen.

En Maria?
Zeer tegen de zin van de directeur en 
heel wat personeelsleden was ze na 
deze hopeloze discussie huilend en heel klein en ver-
nederd vertrokken.
Niemand had haar kunnen overreden te blijven.

Het liep tegen Kerst.
Er was geen sneeuw, geen witte wereld; enkel een 
natte, koude, gure en tochtige wind. Het was heel 
onaangenaam op straat.
Mijnheer Peters kwam van het huis van zijn dochter. 
Hij had alles een beetje opgeruimd en er zomaar wat 
gezeten. Somber en donker van gedachten. Al dagen 
voelde hij zich terneergeslagen en doelloos. Zonder 
vrolijkheid en donker als de laatste dagen van het jaar.
Hij slofte op weg terug naar het huis in de beginnende 
duisternis.
Zo kwam hij langs een bushokje.
Hé, wat hoorde hij nu?
Snikken, gehijg?
Hij stapte nieuwsgierig geworden, het donkere bus-
hokje in, keek en schrok.
Diep ineengedoken in een het hoekje zat een vrouw. 

Ze kreunde zacht en rilde over haar hele lijf.
Toen mijnheer Peters zich over haar boog keek ze ver-
schrikt als een dier in het nauw op.
Grote schrik en verbazing nu bij mijnheer Peters. Het 
was Maria.
‘Maar, Maria toch!’
Haar anders zo prachtige zwarte huid was grauw als 
as. Ze kreunde van pijn en rilde van de kou.
‘Och meisje, wat doe je hier nou?’ stamelde mijnheer 
Peters.
‘Ik moet straks met de bus,’ of zoiets mompelde het 
meisje aarzelend.
‘Ik heb zo’n pijn in mijn buik.’
Een klein hoopje ellende zoals ze daar zat.
Toen werd mijnheer Peters helder. Al zijn somberheid 
en besluiteloosheid van de laatste weken verdween.
“Nee, nee,’ sprak hij ineens vastberaden. ‘kom jij maar 
eens mee. Ik heb een lekker warm huisje voor je.’

En zo gebeurde het op kerstavond, dat in het heerlijk 
warme huisje van mijnheer Peters’ 
dochter, in het bijzijn van een dode-
lijk nerveuze mijnheer Peters, Maria’s 
vliezen braken. Mijnheer Peters was 
als een jonge opgewonden vader 
zenuwachtig als geen ander. Hij zorg-
de voor een arts en om half twaalf lag 
een heerlijk donker en rimpelig man-
netje in de armen van zijn stralend 
gelukkige moeder. Moe maar trots en 
mooi als een Afrikaanse prinses.

Op de eerste kerstdag was er een 
middagviering in het huis.
In het midden van alle bewoners zat 
Maria met haar lieve gitzwarte zoon. 
Ze straalde van geluk. Iedereen in 
het huis was opgewonden en blij. 
Mijnheer Peters was niet van Maria’s 

zijde weg te slaan. Als de echte Jozef van Arimathea.
Mevrouw Dikker stond erbij, als de os en ezel tegelijk.
En mevrouw Hagenaars? Die bracht, en dat had ze haar 
hele leven in het verzorgingshuis nog nooit gedaan; zij 
bracht koffie en warme chocolademelk rond.
‘Dat kan Maria nou toch niet doen,’ zei ze tegen ieder-
een weer.
En steeds bleef ze in de buurt van die mooie zwarte 
moeder en haar donkere kind.
Dan boog ze zich over Maria:
‘Wil je nu hier echt komen werken? En als je dienst 
hebt, dan zorgen mevrouw Dikker en ik wel voor je 
mooie prinsje.’

Nog nooit hadden de kerstgezangen zo mooi geklon-
ken als deze middag.  
Alle bewoners met het christuskind in hun midden!

Jos Pauw

The Nativity van Brian Whelan

MIJNHEER PETERS

Een kerstverhaal
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"Adri en ik,” vertelt Jan Brands, “leerden elkaar midden 
jaren tachtig kennen. Op een dag zag ik in de openbare 
bibliotheek in Amsterdam A4’tjes hangen met prachtig 
handgeschreven citaten uit Vallende Ouders, het eerste 
deel van De Tandeloze Tijd. Kennelijk zocht een jonge 
auteur naar naamsbekendheid. Een week later bracht 
de Volkskrant een recensie van dat boek. Ik was met-
een verkocht en heb het in één keer uitgelezen. Net als 
Albert Egberts, het hoofdpersonage in Van der Heijdens 
cyclus, kom ik uit een arbeidersgezin en studeerde ik in 
Nijmegen, en net als hij was ik in Amsterdam beland. Ik 
heb vanaf 1966 ook een tijdlang aan de Nijmeegse univer-
siteit gedoceerd, dus ook de figuren in de studentenwe-
reld die A.F.Th. in zijn boek beschreef kwamen me meer 
dan bekend voor. Veel herkenning dus.”
“Maar ook om professionele redenen werd ik door zijn 
werk geboeid. Als socioloog hield ik me in die tijd nogal 

bezig met ongelijke kansen in het onderwijs. Ik onder-
zocht hoe arbeiderskinderen die als eerste uit hun familie 
gingen studeren hun weg vonden in een voor hen tot 
dan toe onbekende wereld. Ook hoe ze terugkeken op 
hun verleden. In De Tandeloze Tijd zijn daarvan prach-
tige weergaves te vinden als Van der Heijden Alberts 
Brabantse jeugd beschrijft. Zo kijkt de jongen zijn ogen 
uit als hij thuiskomt bij zijn vriendje Thjum, de zoon van 
een fabrieksdirecteur. Alberts moeder is daar werkster. 
Echt een wereld van verschil. Eenmaal op de universiteit 
heeft hij de nodige bedenkingen tegen de leiders van 
de studentenbeweging. Dan is het: ‘Jullie praten als-
maar over ‘de arbeiders’, maar heb je er wel eens eentje 
gezien? Weet je wel hoe belangrijk in een arbeidersgezin 
elke maand de kinderbijslag is?’ En: ‘Hoe het studenten-
protest ook uitpakt, jullie kostje is toch wel gekocht.’ Ik 
kon dat soort observaties goed gebruiken in mijn onder-
wijs.” 
“De Tandeloze Tijd zette me ook aan om vaart te zetten 
achter de afronding van mijn dissertatie Die hoeft nooit 
meer wat te leren, waarin ik levensverhalen van academici 
met laaggeschoolde ouders registreerde. In die verhalen 
klonk steeds door dat zij, eenmaal afgestudeerd, voortdu-
rend pendelden tussen twee werelden, en nooit helemaal 
zeker waren in hun nieuw verworven positie. Dus ik wilde 
wel eens weten hoe het Adri van der Heijden, zoon van 
een lakspuiter bij Philips en volgens mij een behoorlijk 
talentvol schrijver, zou vergaan bij het veroveren van een 
plek in de Nederlandse Literatuur.”  
Leesregel: “In mijn proefschrift analyseer ik levensver-
halen van academici van laaggeschoolde ouders. Ik wilde 
daarna wel eens weten hoe het Adri van der Heijden, zoon 
van een lakspuiter, zou vergaan bij het veroveren van een 
plek in de Nederlandse literatuur.”
“Alle reden om de schrijver zelf eens op te zoeken. Tijdens 
een signeersessie in boekhandel Het Paard van Troje in 
Ede hebben we elkaar voor het eerst ontmoet; het klikte 
en we begonnen elkaar te schrijven. Vervolgens ben ik 
alles over hem gaan verzamelen: recensies, nieuwsbe-
richten, interviews, beeld en geluidsfragmenten, ga zo 
maar door. Ondertussen heb ik hier meer dan vijftig ord-
ners staan die teruggaan tot 1978. Adri houdt me wat dat 
betreft voortdurend op de hoogte en zodra er weer iets 
van hem verschijnt stuurt hij dat op. Eigenlijk bevindt zich 
hier A.F.Th.’s reserve-archief.” 

Dus je bent voortdurend met zijn werk bezig? 
“Ja, en dat is zeker geen straf. Zo ging ik op een gege-
ven moment op zoek naar Imro’s eerste grote reis, een 
jeugdboek waarvan Adri niet wist wie het geschreven had, 
omdat hij als kind dacht dat God alle boeken schreef. Het 
boek was verloren gegaan omdat er een hondje overheen 
had geplast en Adri’s moeder het bij de vuilnis zette. In 
het boek kwamen een rijk jongetje (Imro) en een arm 
jongetje (Tako) voor. Adri vermoedde al jaren dat Imro 
en Tako misschien voorlopers waren van resp. Thjum 
en Albert. Ik heb veel moeite gedaan om dat boek (uit 
1940 van H. Wolffenbuttel-Van Rooyen, JB.) te vinden. 
Een Utrechts antiquariaat bracht uitkomst. Wat bleek: er 
kwam nog een derde jongen in voor: de jongen met de 
kapotte hoed, een soort schooiertje dat heel erg leek op 
de rauwdouwer Flix, ook een jeugdvriend van Albert. Dus 
toen hadden we de drie grote figuren uit de eerste delen  f
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Het gebeurt niet vaak dat een bekende schrijver in een tv-interview een buurtgenoot bij 
naam en toenaam noemt. A.F.Th. van der Heijden deed dat onlangs in het boekenprogram-
ma van de VPRO. Hij noemde Jan Brands, woonachtig aan het Burgemeestersplein, een 
goede vriend die hem bovendien had aangezet tot het inkorten van het manuscript van 
Kwaadschiks, het zesde deel van de romancyclus De Tandeloze Tijd. Brands is niet alleen 
vriend, maar ook de bibliograaf van Van der Heijden. Al meer dan dertig jaar archiveert 
hij alles wat betrekking heeft op de schrijver. In Brands’ werkkamer op zolder getuigen 
tientallen ordners en vele meters boekenkast van zijn arbeid.

Jan Brands: 
de bibliograaf van A.F.Th. van der Heijden 

Een schrijversarchief aan 
het Burgemeestersplein

Jan Brands met de geactualiseerde versie van zijn eigen 
boek Groepsportretten, waarin hij alle personages uit de 
Tandeloze Tijd beschrijft, inclusief die uit A.F.Th’s laatste 
roman Kwaadschiks die naast hem op tafel ligt.
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van De Tandeloze Tijd te pakken. Met als voorlopige con-
clusie: niet alleen de jeugd van Adri is belangrijk voor De 
Tandeloze Tijd, maar de cyclus is ook literair voorbereid, 
door dat kinderboek.” 

Je doet dus meer dan materiaal verzamelen voor 
de bibliografie.
“Ja, ik heb bijvoorbeeld jaren geleden hier in Arnhem 
aan de Volksuniversiteit een A.F.Th.-cursus gegeven. Dat 
leidde tot de bij de Sun uitgegeven monografie: A.F.Th. 
van der Heijden: Gemankeerd leven omgesmeed tot 
heldendicht. Verder heb ik met Adri’s ’vroegere redac-
teur Anthony Mertens Groepsportret. Wie is wie in de 
Tandeloze Tijd? samengesteld, een boekje waarin alle per-
sonages in de cyclus staan beschreven. Een handreiking 
aan de lezers, waarvan nu tegelijk met Kwaadschiks een 
uitgebreide versie is verschenen. En na Tonio’s overlijden 
(Van der Heijdens zoon kwam in 2010 om het leven bij 
een verkeersongeluk, JB.) heb ik een boekje geschreven 
over requiems in de literatuur (Met de rug naar het leven 
wedijveren met de dood) waarin ik de requiemroman 
Tonio vergelijk met de requiems van drie andere auteurs 
die een kind verloren; Anna Enquist, P.F. Thomése en 
David Grossman. Heel opvallend: hoewel heel verschillend 
van vorm, zijn de thema’s in die boeken vrijwel identiek. 
Dat gaat zover dat je bijna letterlijk dezelfde regels kunt 
vinden in die boeken.” 

Dus je hebt altijd wel wat te doen? 
“Er komen nog drie delen van De Tandeloze Tijd aan: de 
publieksuitgave van de recente bibliofiele uitgave Kastanje 
a/d Zee, De grafdelver of Schwantjes Fijne Vleeschwaren 
en De IJzeren Man. In de stalen archiefkasten op Adri’s 
werkkamer staan die boeken al zo goed als klaar in ord-
ners opgeborgen. Dat geldt ook voor de nieuwe delen 

van de romancyclus Homo Duplex en President Tsaar op 
Obama Beach (dat deze zomer als feuilleton verscheen in 
NRC, JB.). Verder werken Adri en ik aan een bibliografie, 
die in 2018 (Adri is dan veertig jaar schrijver) staat te 
verschijnen. Opsommingen van zijn werk worden daarin 
afgewisseld met fragmenten uit interviews met of brieven 
van A.F.Th., zodat je ook de ontwikkeling van zijn schrij-
verschap kunt volgen. En dat alles in druk én digitaal.” 

“IK HERKEN ME HET MEEST IN ALBERT 
EGBERTS ALS HET JONGETJE DAT 
DENKT DAT GOD ALLE BOEKEN HEEFT 
GESCHREVEN.”

Een gigantische klus?
“Ik werk er al zo’n twintig jaar aan, maar ben er de laatste 
maanden bijna dag en nacht mee bezig geweest, ook al 
omdat tegelijk met de nieuwe roman Kwaadschiks de aan-
gevulde druk van Groepsportret moest verschijnen. Die 
herziening kwam geheel voor mijn rekening, want mijn 
medesamensteller is helaas in 2009 overleden.” 

Wie is eigenlijk je favoriete persoon uit De 
Tandeloze Tijd?
"Albert Egberts, misschien omdat ik me daarmee het 
beste kan vereenzelvigen. Weliswaar gaat het een tijdlang 
helemaal niet goed met Albert - drank, drugs en veel seks 
– maar hij krabbelt weer op en wordt een vooraanstaand 
toneelschrijver. Maar ik herken me toch vooral in het 
jongetje Albert dat nog denkt dat God alle boeken heeft 
geschreven.‘’

Johan Bosveld

Brands voor zijn A.F.Th. van der Heijden-archief.
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Wijkcontact raakt een van zijn vaste columnisten kwijt. 
Buurtgenoot Maarten van IJzer verhuist samen met zijn trouwe 
viervoetertje Spanie op 10 december naar Oosterbeek. Spanie 
is inmiddels net zo’n bekende verschijning als haar baasje, 
dankzij de columns waarin Maarten de gesprekken optekent die 
ze samen voeren. “Soms word ik in de stad aangesproken door 
een onbekende die zegt: ‘Ha, daar hebben we Spanie!'" Die ver-
halen zullen we voortaan helaas moeten missen. 

De verhuisdozen zijn nog uit het zicht als we elkaar spreken. Pas begin 
januari overhandigt hij de sleutel van zijn oude huis aan de nieuwe 
bewoners; dat maakt de overgang wat minder abrupt. Maarten van 
IJzer is zijn hele leven een Arnhemse jongen geweest. Geboren en 
getogen op de Hoogkamp, af en toe voor korte tijd in het buitenland 
gewoond en in 1984 neergestreken op zijn huidige adres aan de 
Burgemeester Weertsstraat. Samen met zijn partner Peter woonde hij 
zijn halve leven in de Burgemeesterswijk. Na Peters dood zeven jaar 
geleden voelt het huis “niet fijn meer”. Dus na lang aarzelen verhuist 
hij nu naar een ruim appartement in Oosterbeek, gelijkvloers en met 
een lift. Niet ver van het centrum van het dorp, en vlakbij het bos, 
want Spanie is wat dat betreft verwend met Sonsbeek naast de deur. 

Een artistieke wijk
Voor iemand die zo vergroeid is met Arnhem Noord als Maarten, is die 
verhuizing een opmerkelijke stap. Hij heeft trouwens nog wel gezocht 
naar een appartement in de wijk, of in de omliggende wijken. In die 
periode merkte hij tot z’n verrassing dat velen in de buurt hem kennen. 
“Mensen belden spontaan bij me aan om me te tippen over huizen die 
ze te koop of te huur hadden zien staan. Dat vond ik heel bijzonder.” 
Maar het leverde uiteindelijk niets op. Dus werd het Oosterbeek, dat is 
tenslotte vlakbij Arnhem en bovendien vertrouwd: “Ik zat er op school, 
en ik doe er vaak boodschappen”. Dus geen reden om dramatisch te 
doen, hoewel hij het Burgemeesterskwartier best zal missen. “Het is 
een bijzondere wijk met een grote variatie aan mensen. Van jong tot 
oud, veel kamerbewoners, ondernemers en natuurlijk een groot aantal 
artistieke figuren. En het grappige is: elk pleintje heeft zijn eigen sfeer”. 

Honden-TV
De Burgemeesterswijk is volgens Maarten sowieso een fijne wijk om te 
wonen, met alle winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt 
en het park zo dichtbij. Dat laatste pluspunt viel hem overigens pas 
op toen hij zes en een half jaar geleden cockerspaniel Spanie kreeg, 
die officieel Feel The Beat Of Inanna’s heet. Dagelijks is het tweetal 
in Sonsbeek te vinden. Daar doet Spanies baasje ook veel inspiratie 
op voor de columns, die behalve in Wijkcontact ook op Facebook zijn 
te vinden. En zelfs de tv-kijkers konden vorige maand op vier opeen-
volgende zaterdagen meegenieten van de avonturen van Spanie en 
Maarten, om 3 uur ’s middags bij het programma ‘Honden TV’ op 
RTL4. Over het geheim achter de gave om in het hoofd van een hond 
te kijken kom ik niet veel te weten. Het enige wat Maarten erover kan 
melden is: “Wat Spanie zegt is een beetje wat ik zelf zou zeggen als 
ik een hond was. Mijn vrienden hebben me ook weleens verteld dat 
ze me beter hebben leren kennen door die columns.” Daar moeten we 
het dus maar mee doen.

 Loes Meeuwissen 

Maarten en Spanie 
stappen op 

Matthijs van Nieuwkerk in DWDD over Maarten van IJzer: 

“GEEF DEZE MAN ZO SNEL MOGELIJK 
EEN EIGEN SHOW” 

Voor wie het fragment wil terugzien: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/
media/367315 (DWDD van 28 november 2016). Maarten en Spanie te zien 
in meerdere afleveringen van Honden-TV van RTL4 op zaterdagmiddag om 
15.00 uur met een herhaling op zondag om 8.00 uur. Misschien worden ze 
volgend jaar zelfs een vast onderdeel van het programma.
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Spanie op TV

In deze laatste column een gesprek 
tussen Spanie en haar baas. Span 
kwam op TV. ’Honden TV’, een pro-
gramma van RTL4. Daarvoor moest 
ze ook in de schmink
‘Je denkt toch niet dat ik die haarrol-
lers aan mijn oren en notabene in mijn 
schaamgordijn leuk vond he?’ Dat kon 
niet anders Span. ‘Ik zag er niet uit. En 
weet je wat je toen tot overmaat van 
ramp zei?’ Neen. ‘Je lijkt wel een kerst-
boom. Alsof het niet erg genoeg was 
allemaal.’ Span we konden je moeilijk 
mascara opdoen, je wenkbrauwen epile-
ren en lippenstift aanbrengen. ‘En jullie 
maar lachen...’ Sorry Span. ‘Makkelijk om 
achteraf sorry te zeggen. Het is gebeurd. 
Ik liep volledig voor gek.’ Vrouwen zien 
er nooit op z’n voordeligst uit met haar-
rollers en krulspelden in. Daarom zitten 
ze bij de kapper ook vaak achter een 
schotje. ‘Kun je nagaan hoe ik me voelde 
op de kamtafel met iedereen gierend van 
het lachen er om heen. René Wouters 
fotograferend en de cameraman filmend. 
Toen je een roller over had trok je mijn 
staart er door heen. “Dat is de piek”, zei 
je toen. “Hij zit alleen op de verkeerde 
plaats.” Daarom leek het alsof ik de 
kerstboom aan het optuigen was. ‘Ik wil 
het nooit meer meemaken hoor.’ Ahh je 
liet alles zo lief toe Spanneke. ‘Dat deed 
ik voor jou. Los daarvan, ik had geen 
andere keus.’ Het was voor het goede 
doel moet je maar denken. Het plaatje, 
zeg maar. ‘Kun je daar in het vervolg 
niet iemand anders voor nemen?’ Neen 
Span, het ging om jou. ‘Wij vrouwen zijn 
altijd de dupe; worden voor auto’s gezet 
om die te promoten, ook al hebben we 
geen rijbewijs, om maar wat te noemen.’ 
Spanneke, het was éénmalig, hou er 
nou over op. ‘Ik vergeet het nooit meer.’ 
Zand erover Span. ‘Dat kunnen wij vrou-
wen niet. Dat zou je toch moeten weten!’ 

  Maarten van IJzer
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Burgemeester Weertsstraat 63 is gemeentelijk noch rijksmonument. Toch is het 
een mooi pand, dat intussen zeldzaamheidswaarde heeft. Prachtig die balkons en 
baksteenversieringen.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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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!
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Meesters in de 
Burgemeesters 
Kamers

Quirine Viersen Solo Cello
De Nederlandse celliste Quirine Viersen 
behoort internationaal tot de meest voor-
aanstaande muzikale persoonlijkheden van 
de jonge generatie. Met haar intense, uit-
drukkingsvolle en virtuoze spel is zij erin 
geslaagd collega’s, publiek en pers van 
haar grote muzikaliteit en meesterkracht 
te overtuigen. Voor het Globe Label nam 
ze meerdere cd’s op waaronder die met de 
Cello-Solo Suites van Bach en Britten. Ze 
speelt voor ons in ieder geval werk van deze 
componisten. Na een uitgebreide internationale tournee in de grote concert-
zalen in 2016 nu bij ons in een huiskamer.

Eric Vloeimans op trompet en Tuur Florizoone op accordeon
‘Ik was al jaren geïnteresseerd in het geluid van de accordeon, maar had 
daar nog nooit de juiste muzikant bij gevonden. Totdat ik op het werk van 
Tuur Florizoone gewezen werd.’ Nadat Eric Vloeimans opnames van de 
Vlaming had gehoord wist hij genoeg: die 
muzikant moest en zou hij ontmoeten! Hij 
zocht hem op met de vraag die je kinderen 
ook vaak aan elkaar hoort stellen: ‘Wil je 
met me spelen?’ Dat wilde Florizoone wel, 
graag zelfs. ‘Gelukkig kende hij mijn werk 
en toen was het eigenlijk meteen duidelijk’, 
aldus Vloeimans. ‘Soms ontmoet je iemand 
en daar spreek je misschien hooguit drie 
minuten mee, en toch lijkt het of je die 
ander al een eeuwigheid kent. Zo was het 
met Tuur ook... alleen spraken we niet, 
maar maakten we muziek. De muziek is onze taal.’
Trompettist Eric Vloeimans is een topattractie in de Europese jazzscene. 
Niemand haalt zoveel verschillende klankkleuren uit de trompet, niemand 
heeft zo’n ferme en tegelijk warme toon, niemand speelt zo intens en weet 
dat de zaal ook tot in de tenen mee te laten voelen.
In erg korte tijd is accordeonist Tuur Florizoone uitgegroeid tot wellicht 
een van de meest geliefde muzikanten van Vlaanderen. Met grote flair en 
onweerstaanbare podium présence bewijst hij dat zijn ongewone instrument 
tot veel in staat is.

Tjitske Jansen leest 
Ze komt uit Barneveld en woont in Brussel, 
tussendoor studeerde zij af bij ArtEZ, de 
academie voor Theater in Arnhem. Ze is 
schrijfster, publiceerde drie bundels waarin 
ze poëzie, proza en theater combineert. Het 
moest maar eens gaan sneeuwen (2003), 
Koerikoeloem (2007) waarvoor ze de Anna 
Bijns Prijs kreeg en Voor altijd voor het 
laatst (2015) waarmee ze op de shortlist 
voor De Bronzen Uil 2015 belandde. Ze leest 
niet zomaar voor, haar lezen is verrassend 
en intens; eerder een poëzie-performance. Op festivals en in de Nacht van 
de Poezie is ze vaak de publieksfavoriet.

De kunst- en cultuurcommissie heeft 
voor drie zondagen in maart en april 
2017 artiesten uit de nationale en inter-
nationale top uitgenodigd om voor ons 
te spelen en voor te lezen. Ze zijn allen 
meesters op hun instrument en in hun 
genre en treden op in een van de mooie 
huiskamers in de Burgemeesterswijk. Ze 
verzorgen elk twee optredens van een 
uur, steeds voor 50 tot 70 bezoekers. 
Het eerste optreden begint met een 
inloop om 12.00 uur voorafgaand aan 
het concert, met koffie of thee en iets 
lekkers. Het optreden zelf begint om 
13.00 uur. Het tweede optreden begint 
om 14.45 uur en eindigt met een heerlijk 
glas wijn of een ander drankje.

• Quirine Viersen speelt op 5 maart een 
solo celloconcert met in ieder geval 
een keuze uit de suites voor solocello 
van Bach en Britten.

• Eric Vloeimans en Tuur Florizoone 
spelen op 26 maart samen. Een 
bijzonder duo van trompet en 
accordeon

• Tjitske Jansen leest op 2 april voor 
uit haar boeken Het moest maar eens 
gaan sneeuwen (2003), Koerikoeloem 
(2007) en Voor altijd voor het laatst 
(2015) 

De locaties zijn nog niet bekend. Wilt u 
uw huis beschikbaar stellen voor een van 
deze optredens? Stuur dan een e-mail 
aan ires.manuel@gmail.com met adres, 
maatgegevens en foto van uw ruimte. 
De commissie maakt een keuze uit het 
aanbod van kamers.

Tickets zijn online te bestellen op 
http://q-r.to/bahWl5

Scan deze QR-code 
voor directe toegang 
tot de ticketshop of 
boek via de website 
van de burgemees-
terswijk: 
http://bwarnhem.nl/

De prijs per optreden 
bedraagt 12,50 euro incl. consumptie.
Meld u snel aan, vol is vol.

De Kunst- en Cultuurcommissie
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OPROEP Commissie leefomgeving is op 
zoek naar straat WhatsApp groepen! 
 
De Commissie Leefomgeving staat voor een fijnere leef-
omgeving voor ons allemaal. Zo krijgen wij regelmatig te 
maken met essentiële vraagstukken die voor ons allemaal 
belangrijk zijn. Zoals parkeren, ondergrondse containers, 
laadpalen en veiligheid in de wijk. Meerdere malen per jaar 
houden wij de wijkbewoners op de hoogte van de lopende 
gang van zaken door artikelen in het wijkblad, via de web-
site en sociale media. Daarnaast zoeken wij nog andere 
manieren om in contact te komen met de wijkbewoners. Wij 
kwamen tot de ontdekking dat wij als commissieleden al in 
enkele WhatsApp-groepjes zaten van onze wijkbewoners. 
Zo hebben in ieder geval de Van Eckstraat, de Van Lawick 
van Pabststraat (bovenkant) er al een. Wij vragen u dan 
ook, heeft u ook een straat-WhatsApp? En zou een van onze 
commissieleden dan kunnen toetreden? Op deze manier 
kunnen wij, maximaal 4 keer per jaar, toetsen wat u van 
bepaalde zaken in uw straat of de wijk vindt. 
 
Heeft u als straat zo’n groep, of was u toch al van plan er 
een op te richten, dan treden wij graag toe! Jullie kunnen 
ons dat laten weten via LeefomgevingBW@live.nl

Commissie Leefomgeving

“Goedemorgen”. Verder 
kwam ik niet als ik een 
bekend gezicht uit de G.A. 
van Nispenstraat op straat 
tegenkwam. Met mijn vrouw 
Yvonne Wubbolts en drie 
kinderen woon ik er sinds 
2005. Daarvoor woonden 
we op het Borneo-eiland 
in Amsterdam. Amsterdam 
was voor ons een dorp. Wij 
werkten aan huis en ken-
den bijna iedereen op het 
eiland. In Arnhem nam het 
werk erg veel tijd in beslag. 
We leefden de afgelopen 
tien jaar meer in de luwte, 
zoals zo velen.

Toen ik vorig jaar vastliep op 
mijn werk, stapte ik op de fiets 
naar Maastricht. Ik ontdekte 
wat ik echt waardevol vind 
en waar ik betekenis aan wil 
geven. Ik heb mijn zaak ver-
kocht en het roer omgegooid. 
Waar ik blij van word, is men-
sen uitnodigen om te komen 
eten. Ingrediënten kopen en 
dan uitgebreid koken. De geur 
in huis, vrienden ontvangen, 
het leven delen aan een mooi 
gedekte tafel, de kinderen 
erbij. Dat is het mooiste wat 
er is. 

Zo ontstond het idee om de 
hele straat uit te nodigen. Dat 
lukte natuurlijk niet in huis, 
maar wel voor de deur. Mijn buurvrouw Mirjam Lingen 
van alledagenlekker.nl en buurman GéJé Overschie heb ik 
gevraagd om het G.A. van Nispenstraat-straatfeest mee 
te organiseren. De laatste zaterdag van de schoolvakantie 
leek mij de meest geschikte dag. De meeste mensen zijn 
dan weer terug en kunnen enthousiast verhalen over hun 
vakantie. 

Op 3 september was het zover. Om 18.00 uur volgde 
het startschot van de eerste Dikke Bandenrace in de 
Burgemeesterswijk. Verdeeld over vier leeftijdscatego-
rieën vertrokken 14 kinderen bovenaan de Röellstraat 
naar beneden, linksaf de Cordesstraat in om gelijk de 
beklimming van de Jollestraat te nemen. De finish was 
uiteraard in de G.A. van Nispenstraat. De prijzen werden 
uitgereikt door Hidde Oude Elberink en de charmante 
ronde miss Saartje Duikhuizen. In de straat stond een 
tafel van twintig meter lang klaar voor 60 bewoners en 
een buitenlandse gast. Het thema was proeven. Drie ver-
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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.

Twee Arnhemse kunstenaars blikken terug 
op Sonsbeek ’16 
Dinsdag 10 januari
De Arnhemse kunstenaars, Alphons ter Avest en Rob Voerman, 
behoorden met hun kunstwerken (Het Bakhuis en De Bank) 
tot blikvangers van de tentoonstelling Sonsbeek ’16. 
Ze komen vertellen over hun werk en inspiratiebronnen.

Ouder worden
Dinsdag 14 februari
Birgitte Rasing van de stichting ‘Vier het Leven’ komt vertel-
len hoe deze organisatie ouderen ondersteunt die er tegenop 
zien om zelf een cultureel uitje te organiseren. Zij regelen 
tickets en vervoer, en begeleiden ouderen van deur tot deur. 
Belangstellenden kunnen kiezen uit een aantal geselecteerde 
uitjes.
Stefan Melskens van de stichting ‘Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg’ (VPTZ) komt vertellen hoe vrijwilligers van 
zijn organisatie mantelzorgers en professionals kunnen aan-
vullen in hun zorg voor ouderen die willen sterven in hun 
eigen vertrouwde omgeving. 

Het Bakhuis van Alphons ter Avest.  foto Henk Donkers

schillende rode en witte wijnen waren door slijterij Henri 
Bloem geselecteerd bij de gerechten. Paella met vis en 
bloemstuk op lage temperatuur gegaard en in de Black 
Bastard afgebakken was het hoofdgerecht. Salades erbij 
en een Paflova als dessert. Een bijzondere ervaring was 
dat onze oudste bewoner Alex Ruys korte verhalen voorlas 
van Toon Tellegen. Iedereen zat doodstil aan zijn lippen 
gekluisterd. Je kon een speld horen vallen. De sfeerver-
lichting in de straat maakte het idyllische beeld af. Alsof 
we nog op vakantie waren, ergens aan de Middellandse 
Zee. 

Wij hebben elkaar ontmoet. Verhalen over werk, kinde-
ren, vakantie en het leven gedeeld. En al gaat het nor-
male leven natuurlijk weer verder, ik durf te beweren dat 
mijn buren het met mij eens zullen zijn: beter een goede 
buur dan een verre vriend.”

Jan Erik Fokke

Contacten over de hele wereld, maar mijn overbuurman ken ik niet

Cursussen bij Werkplaats De Helling
In januari beginnen weer creatieve en ambachtelijke 
cursussen bij Werkplaats De Helling, Rozenstraat 49. 
De cursussen vinden overdag plaats en zijn bedoeld 
voor mensen die niet (meer) werken. Je krijgt les van 
onze vakdocenten. Heb je de smaak te pakken en 
wil je je verder bekwamen, dan kan je daarna iedere 
week meedoen in een groep.

Informatie en aanmelden zie: www.dehelling-arn-
hem.nl 
Bellen kan ook 026 -4420675.

Glas-in-lood
Glas fusion
Edelsmeden
Byzantijnse schakels
Houtdraaien
Metaaldraaien



NAAMGEVERS
In deze rubriek vindt u een artikel van Bert Koene over de naamgever van een straat. Johan Bosveld 
maakt voor de achterpagina foto’s van de straat zoals deze nu is.
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Koning Willem I had heren uit de gegoede burger-
stand tot burgemeester van Arnhem benoemd. Zijn 
zoon Willem II deed het anders. In de persoon van 
mr. Joan Jacob Adolf Alexander baron van Pallandt 
bezorgde hij de stad haar eerste edelman als bur-
gemeester. De gemeenteraad besloot op 12 oktober 
1895 om een straat naar de baron te noemen. 

Van goeden huize
De familie Van Pallandt was een oud adellijk geslacht uit 
de buurt van Aken dat zich in de late middeleeuwen naar 
Gelderland had vertakt. De familie mocht sinds 1818 
de titel van baron voeren. 
Joan Jacob Adolf Alexander 
van Pallandt werd op 5 april 
1807 in Den Haag geboren als 
derde zoon van mr. Frederik 
W.F.Th. van Pallandt, heer 
van Keppel, Voorst, Barlham 
en Hagen. Zijn vader is bur-
gemeester van Doetinchem 
geweest en had later gewich-
tige functies in het landsbe-
stuur. Hij was van 1817 tot 
1840 zelfs minister, vandaar 
dat het gezin naar Den Haag 
was verhuisd.

Joan Jacob baron van Pallandt 
studeerde rechten in Leiden. 
Op 26 november 1829 trouw-
de hij met zijn nicht Adolfine 
Charlotte Wilhelmina baro-
nesse van Pallandt, vrouwe 
van Walfort. Haar vader Jan 
van Pallandt was sinds 1807 
eigenaar van het landgoed 
Klarenbeek ten noorden van 
de Velperweg, later ook van 
de aangrenzende landgoede-
ren Rennenenk (1819) en Angerenstein (1833). In 1830 
betrok het jonge echtpaar huis Rennenenk. Zij zijn daar 
steeds blijven wonen. Men was er prettig onder elkaar, 
want op Klarenbeek woonde de vader van Adolfine en op 
Angerenstein haar oudste broer. Voor ’s winters had de 
clan ook woningen binnen de stad. De stadswoning van 
Joan Jacob en Adolfine lag aan het Walburgplein. Huis 
Rennenenk lieten zij in 1849 uitbouwen tot de huidige 
omvang, onder andere vanwege hun snel groeiende kin-
dertal. Zij kregen vijf zonen en zeven dochters. 

De heerlijkheden van de vader vielen niet aan Joan Jacob 
toe, want hij was slechts de derde zoon. In 1842 heeft 
hij daarom zelf maar de titel van heer van Westervoort 
gekocht. Sindsdien liet hij zich graag Van Pallandt van 
Westervoort noemen.

Fraaie singels om een armelijke stad 
In 1833 werd Joan Jacob van Pallandt tot raadslid geko-
zen. Drie jaar later werd hij wethouder onder burgemees-
ter Weerts. Per 2 oktober 1841 volgde hij Weerts op als 
burgemeester. Zijn naam is verbonden aan het omvormen 
van vestingstad Arnhem tot een aangenaam woonoord 
voor welgestelden. Rond 1850 was het slechten van de 

vestingwerken vrijwel vol-
tooid. Stadsarchitect Hendrik 
Jan Heuvelink senior kwam 
in 1853 met een groots plan 
voor herinrichting van de vrij-
gekomen gronden. Aan fraaie 
singels met plantsoenen 
moesten statige herenhuizen 
verrijzen om gefortuneerde 
burgers naar Arnhem te lok-
ken. Sinds 1845 bestond 
een spoorwegverbinding met 
het westen van het land, 
zodat gepensioneerde rijke 
Hollanders of oud-Indiëgan-
gers zich in lieflijk Arnhem 
konden vestigen zonder het 
contact met het westen des 
lands te verliezen. Hoewel het 
plan Heuvelink maar voor de 
helft werd uitgevoerd, lukte 
het toch om welgestelde bur-
gers in zodanige aantallen 
naar de stad te lokken dat de 
werkgelegenheid in bouw en 
dienstverlening sterk groeide. 
Dat trok zo veel werkvolk aan 
dat Arnhem in die tijd sneller 

groeide dan enige andere stad in het land, van 16.000 
inwoners in 1840 naar 36.000 in 1870. 

Al in 1847 had burgemeester Van Pallandt de eerste steen 
gelegd voor Musis Sacrum. Het gebouw was in drie maan-
den verrezen. De inwijding was in augustus 1847 gevierd 
met een ‘Nederrijnsch-Nederlandsch Zangersfeest van 
Duitschers en Hollanders’. Musis Sacrum was een initiatief 
geweest van particulieren, maar werd na vijf jaar door de 
stad overgenomen. Het groeide uit tot een culturele voor-

ziening die vaak nationale aandacht trok met tentoonstel-
lingen en festiviteiten. Op 1 augustus 1864 legde Van 
Pallandt de eerste steen voor het tweede cultuurpaleis van 
de stad, de schouwburg aan het Koningsplein. Het was 
de eerste stadsschouwburg van het land. Op 17 februari 
1863 werd het Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek 
betrokken. Het landgoed Bronbeek was voor dat doel ter 
beschikking gesteld door koning Willem III, die er sinds 
1854 eigenaar van was.

Ondanks de lommerrijke singels en culturele faciliteiten 
bleef Arnhem voor de meeste inwoners een vieze, onge-
zonde stad. In de arbeiderswijken was de huisvesting 
erbarmelijk. Naarmate de bevolking toenam, werd het 
ontbreken van waterleiding en riolering een steeds nijpen-
der probleem. Een plan voor riolering werd in 1866 door 
de gemeenteraad wegens de kosten op de lange baan 
geschoven. 

VAN PALLANDT HEEFT ZICH 
NIET INGESPANNEN VOOR DE 
LOTSVERBETERING VAN DE LAGERE 
KLASSEN. EN ZELFS ONDER DE 
WELGESTELDEN WAS HIJ NIET GELIEFD.

Burgemeester op afstand
Burgemeester Van Pallandt ontving op zijn verzoek op 10 
juli 1872 eervol ontslag. Hij verdween overigens niet hele-
maal uit de gemeentepolitiek. Hij bleef tot zijn overlijden 
raadslid, hoewel hij nogal wat raadszittingen oversloeg. 
Hij stierf op 19 juni 1876 in huis Rennenenk. 

Van Pallandt is in de ruim dertig jaar van zijn burge-
meesterschap nooit echt populair geweest onder de 
Arnhemmers. Er werd gezegd dat hij rekeningen van zijn 
eigen huishouden slechts eens in de tien jaar betaalde. 
Dat verhaal was misschien sterk overdreven, maar het feit 
dat het de ronde deed, laat toch zien dat men vond dat 
de edelman ver van de burgerij afstond. Het is inderdaad 
waar dat hij zich niet heeft ingespannen voor lotsverbete-
ring van de lagere klassen. Daarin verschilde hij van zijn 
voorganger Weerts. 
In de ambtsperiode van baron Van Pallandt is wél veel 
gedaan aan voorzieningen voor de elite, maar ook daarin 
was hij geen voortrekker. Mensen als stadsarchitect 
Heuvelink werden door hem gesteund, meer niet. Dat 
hij zelfs onder de welgestelden niet algemeen geliefd 
was, blijkt uit het verlies van zijn lidmaatschap namens 
Arnhem van Provinciale Staten van Gelderland toen dat 
in 1850 volgens de nieuwe kieswet moest worden voor-
gelegd aan de stemgerechtigde inwoners van de stad, de 
drie of vier procent met de hoogste belastingaanslagen. 

Bert Koene

Burgemeester J.J.A.A. van Pallandt. 
(Collectie Gelders Archief.)

De Van Pallandtstraat

Burgemeester Van Pallandt legde in mei 1847 de eerste 
steen voor Musis Sacrum. (Litho door H.W. Last, ca. 
1850, Collectie Gelders Archief.)

Het gezin Van Pallandt bewoonde Huis Rennenenk aan de 
Velperweg, hier getoond na de uitbreiding van het gebouw 
in 1849. (Collectie Gelders Archief.)
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