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Albert Van Der Weide, kunstenaar



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
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NIEUWE PENNINGMEESTER 
Wegens het overlijden van Ben van Dijen is Froukje Dijkhuizen hem 
opgevolgd als penningmeester van de wijkvereniging.

Het oude emailadres: penningmeester.bkw@
upcmail.nl komt te vervallen. Hiervoor in de 
plaats komt:
penningmeester@burgemeesterswijkarn-
hem.nl

Barend Freriks, voorzitter
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In memoriam Ben van Dijen

Op maandag 23 januari 2017 hebben wij afscheid 
genomen van onze zeer gewaardeerde penningmees-
ter Ben van Dijen. Op 17 januari overleed hij op 
73-jarige leeftijd.
Onder grote belangstelling vond op Moscowa de cre-
matieplechtigheid plaats.
Wij hebben als wijkvereniging Burgemeesterskwartier 
Ben leren kennen als een uiterst aimabel, betrokken 
mens én als kundig bestuurslid.
Niet alleen was Ben voor ons erg belangrijk, de wijk-
vereniging was dat ook voor Ben.
Ben was vanaf mei 2008 penningmeester van het 
nieuwe bestuur van de wijkvereniging. Begin dat jaar 
was het toenmalig bestuur uit elkaar gevallen en Ben 
was het laatste bestuurslid dat over bleef. “Ik wil het 
wel blijven doen, maar niet alleen.”
Hij sprak tegen René Muller, oud bestuurslid, de mooie 
volzin uit: ‘’ Als jij het doet, ga ik ook door”. Dit was 
het begin van een nieuw bestuur.
Hij werkte nauwgezet en had altijd een oplossing. 
Ieder jaar kreeg hij van de algemene ledenvergade-
ring veel lof voor zijn werk als penningmeester en dan 
zag je Ben glunderen!
Eén voorbeeld van zijn betrokkenheid is dat hij samen 
met mij in de hele wijk aanbelde bij bewoners die 
geen lid waren en probeerde deze mensen alsnog lid 
te maken. En met succes. Ruim 140 bewoners werden 
lid van de wijkvereniging.
Hiervoor kreeg Ben van het bestuur twee prachtige 
flessen rode wijn. Zijn reactie was: “Deze dure flessen 
zou ik als penningmeester nooit gekocht hebben”. Wij 
zullen als bestuur tijdens de eerstvolgende bestuurs-
vergadering in februari het glas heffen op Ben!
Zijn betrokkenheid liet Ben ook zien toen hij al ziek 
was en via zijn vrouw Birgitta liet weten dat de over-
dracht van het penningmeesterschap toch wel snel 
gedaan moest worden nu het nog kon. Dat is dan ook 
goed verlopen. Dit tekende Ben!
Het bestuur zal de aanwezigheid en betrokkenheid van 
Ben erg gaan missen.

Barend Freriks, voorzitter wijkvereniging
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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 € 14,25 incl. BTW
Werktijd wordt per kwartier berekend € 7,13 (€ 28,50 p/u).
Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: 
spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

2

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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de grote blauwe bus

brengt

 wijkgenoten naar de stad

12.28 uur: 3 passagiers – 43/90 plaatsen vrij

12.58 uur: 2 passagiers – 44/90 plaatsenvrij

13.28 uur: 4 passagiers – 42/90 plaatsen vrij

 16.27 uur: 0 passagiers - 46/90 plaatsen vrij

enz. 

( ./. zit-/staanplaatsen) 

 

zou het niet GOEDKOPER zijn

om elke wijkgenoot naar de stad te vervoeren

in een gouden koets

hermelijnen mantel

schitterdiadeem

!

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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Abonneer u op de digitale Nieuwsbrief
Onze webmaster Jos Zwaan maakt elke week een 
nieuwsbrief met wijkgerelateerd nieuws. Als u zich 
daarop abonneert via 

http://bwarnhem.nl/contact/nieuwsbrieven/

krijgt u hem elke week gratis en voor niets toege-
stuurd. Vindt u één keer per week te veel, dan kunt u 
de frequentie instellen op één keer per twee weken of 
één keer per maand.
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De Arnhemse jaren van 
Audrey Hepburn

Af en toe zie je voorbijgangers stilstaan bij het 
beeld van Audrey Hepburn op de ‘kop‘ van het 
Burgemeestersplein. En heel af en toe heeft iemand 
er een roos neergelegd, meestal afkomstig uit een 
van de aangrenzende tuinen. Dat Audrey Hepburn 
en Arnhem iets met elkaar te maken hebben, 
weten veel Arnhemmers wel, maar wat precies? En 
waarom staat het – niet door iedereen bewonderde 
- beeld van Audrey in onze buurt? 

De mini-tentoonstelling ‘Audrey en Ella. Moederliefde’, 
die op 26 januari in het Airborne Museum in Oosterbeek 
geopend werd door de zoon van Audrey Hepburn, geeft 
daar enig zicht op. De tentoonstelling belicht de Arnhemse 
jaren van Audrey en haar moeder Ella met teksten en 
veel – nooit eerder gepubliceerde – foto’s. Om maar met-
een één raadsel op te lossen: Audrey heeft nooit in de 
Burgemeesterswijk gewoond, maar is er wel naar school 
gegaan nadat ze eind 1939 met haar moeder uit Engeland 
naar Nederland was verhuisd. In december van dat jaar 
was Audrey in een knaloranje vliegtuig van Engeland naar 
Nederland gevlogen. Die kleur had niets te maken met 
het koningshuis, maar moest aan Duitse oorlogsvliegers 
duidelijk maken dat het vliegtuig toebehoorde aan een 
– toen nog – neutraal land en dus niet mocht worden 
neergehaald. 

De overtocht was het begin van een ruim vijf jaar durend 
verblijf van de later wereldberoemde Hollywood-ster in 
Arnhem en omgeving; eerst aan de Sickeszlaan in het 
Sonsbeekkwartier, een paar maanden later op een boven-
woning aan de Jansbinnensingel en op het einde van de 
oorlog in Velp. Arnhem was niet toevallig gekozen, want 

Audrey’s grootvader, baron Van Heemstra woonde op 
Kasteel Zijpendaal, eind jaren dertig een pension voor 
‘echtparen op leeftijd uit den deftigen stand’. Deftig was 
de baron zeker, want van 1910 tot 1920 was hij burge-
meester van de stad geweest. 

Dansles
Audrey was net 10 jaar en had haar hele leven in 
Engeland gewoond, toen ze in de vijfde klas van de lagere 
school op het Tamboerbosje kwam. Ze sprak nauwelijks 
Nederlands. Later herinnerde ze zich: ,,Ik probeerde het 
wel eens, maar dan bleek ik zo’n afschuwelijk accent te 
hebben. Ik zat te jammeren, terwijl ik chocolade at en 
mijn best deed het Nederlands onder de knie te krijgen. 
Afleiding had ik niet veel. Ik leerde die taal omdat ik toch 
niets anders te doen had.”
Toch kwam die afleiding snel. Audrey bleek een danstalent 
en dankzij de goede contacten van haar moeder kreeg ze 
vanaf 1941 dansles op de Arnhemse muziekschool. Ze 
trad regelmatig op, getuige de enthousiaste verslagen in 
de Arnhemse Courant uit die tijd. Moeder Ella was zeer 
actief in het Arnhemse culturele leven en stimuleerde 
de carrière van haar dochter. Een carrière die moeder 
als jong meisje ook zo graag had willen hebben, maar 
die werd gefnuikt door haar strenge vader. Tegelijkertijd 
zuchtte Nederland onder de Duitse bezetting en moest 
ook het gezin Hepburn zien te overleven.

Pijnlijke familiefeiten
De tentoonstelling in het Airborne Museum maakt geen 
geheim van de pijnlijke familiefeiten. Audrey’s Engelse 
vader was een vooraanstaande volgeling van de fascis-
tenleider Oswald Mosley. En ook Ella steunde die partij en 

Tegelijk met de tentoonstelling verscheen een roman 
van schrijfster Miriam Guensberg. Zij heeft zich door 
het onderzoek van het museum laten inspireren tot 
het schrijven van Het geheim van Audrey H. Volgens 
Guensberg een roman die deels is gebaseerd op his-
torische feiten.  Het boek behandelt Audrey’s en Ella’s 
problematische familieomstandigheden en de relatie 
tussen moeder en dochter, die zo bepalend waren voor 
het leven van Audrey Hepburn.Miriam Guensberg – Het 
geheim van Audrey H. Uitgeverij De Kring. € 18,50
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Audrey, 1940-1945. 
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Audrey en haar moeder Ella van Heemstra, 1930-1935. 

Audrey, 
1940-1950. 

sympathiseerde openlijk met het gedachtegoed van de nazi’s. 
De tentoonstelling toont onder meer een foto van Ella bij 
het Braunes Haus, het vooroorlogse hoofdkwartier van Adolf 
Hitler. In het partijblad van de Britse fascistische beweging 
schreef ze in 1935 onder meer: ‘Hitler mag trots zijn op de 
wedegeboorte van zijn grootse land… De Duitsers zijn onder 
de nazi-heerschappij een prachtig voorbeeld voor de blanke 
rassen in de wereld van een machtig en trots volk…’

Zwarte Avonden
In haar Arnhemse jaren zou Ella afstand hebben genomen 
van haar Duitse sympathieën. Zo beëindigde ze alle betrok-
kenheid bij culturele instellingen toen die steeds meer onder 
Duitse invloed kwamen te staan. Het gevolg was ook dat er 
daardoor een einde kwam aan Audrey’s danslessen op de 
Arnhemse muziekschool. Wel bleef Audrey dankzij haar moe-
der optreden tijdens zogenoemde Zwarte Avonden, geheime 
privé-voorstellingen van artiesten die van de Duitsers niet 
meer mochten optreden. Toen de Slag om Arnhem in septem-
ber 1944 losbarstte, woonde Audrey met haar moeder al in 
het huis van haar grootvader in Velp. Daar werden ook nog 
eens zo’n veertig Arnhemse evacuées ondergebracht. ,,Het 
was een vreselijke ellende’’, zei Audrey later, ,,mensen zakten 
in elkaar van de honger, er was letterlijk niets te eten.’’
Na de oorlog verhuisden Audrey en haar moeder naar 
Amsterdam, zodat Audrey les kon nemen bij de beroemde 
balletlerares Sonia Gaskell. Bijna vijftig jaar later onthulde 
Paul van Vliet op het Burgemeestersplein het beeld van 
Audrey, gemaakt door Kees Verkade. Haar familie had nog 
gepleit voor een plek aan de Jansbinnensingel, daar had ze 
per slot van rekening gewoond. Maar de gemeente koos toch 
voor het plein, vlakbij de plek waar Audrey naar school was 
gegaan.

Tentoonstelling
Tenslotte nog even terug naar de tentoonstelling in het 
Airborne Museum. In een begeleidend boekje wordt uitvoe-
rig stilgestaan bij de relatie tussen Audrey en haar moeder 
Ella. Niet voor niets heet de expositie ‘Moederliefde. Ella & 
Audrey’. Dat de oorlog daarin een belangrijke rol speelde, 
spreekt voor zich. Het museum heeft uitgebreid bronnen-
onderzoek gedaan voor de expositie. Tijdens dat onderzoek 
kwam ook de vraag – volgens sommigen feit, volgens ande-
ren fabel – aan de orde of Audrey als koerierster voor het 
illegale verzet had gewerkt. Directeur Sarah Thurlings-Heijse 
is daar duidelijk over: ,,We hebben daar geen enkel bewijs 
voor gevonden. Maar dat er geen bewijs is, wil niet zeggen 
dat het niet is gebeurd.’’

Johan Bosveld



Met zijn hit 'Stiekem gedanst' uit 1983 is Erik Mesie de enige 
Arnhemmer die in 2016 nog in de Top-2000 staat. Mesie 
was destijds de zanger en frontman van de Nederpop-band 
'Toontje Lager'. De Nederpop (naast Toontje Lager was er 
Doe Maar) stond toen nog in de kinderschoenen. Andere hits 
van Toontje Lager waren ‘Zoveel te doen’ en ‘Net als in de 
film’. Daarnaast had hij een solohit met ‘Zonder jou’. ‘Even 
goeie vrienden’ en ‘Erop of eronder’ waren goedverkochte 
LP-titels. 
Sinds 1999 staat Mesie onafgebroken in de Top 2000. In het 
jaar 2000 behaalde hij zijn hoogste notering met een 518e 
plaats. Inmiddels is hij afgezakt naar plaats 1636. Dat is niet 
vreemd omdat de Top-2000 tot stand komt door een stem-
ming onder luisteraars. Er zijn steeds minder mensen die de 
hit van Mesie nog kennen en daarop hun stem uitbrengen. 
Daarnaast zijn na 1983 natuurlijk ook nog een heleboel goeie 
nummers geschreven. 
Mesie, inmiddels 59 jaar oud, kwam als student aan 
de HEAO op kamers wonen in een studentenhuis in de 
Burgemeesterswijk. Toen de band Toontje Lager in 1985 uit 
elkaar viel en het geld in de kas verdeeld werd, kocht hij een 
huis in de Burgemeesterswijk, vertelde hij vijf jaar geleden in 
een interview met Wijkcontact. In dat huis aan de Sweerts de 
Landasstraat woont hij nog steeds. Hij verdient momenteel 
de kost als muziekdocent op een middelbare school in Ede. 
Op dit moment werkt hij aan een comeback. Een eerdere 
poging daartoe slaagde niet echt door gebrek aan medewer-
king van oud-bandleden. Mesie treedt nu op met een nieuwe 
band en nieuwe liedjes. Hij zit veel in de opnamestudio want 
in maart komt er een nieuwe cd van hem uit. Onlangs is hij 
begonnen aan een nieuw tour door Nederland die hem op 6 
mei in het Arnhemse Luxor brengt. 

Henk Donkers

Still uit de videoclip van 
‘Stiekem gedanst’ uit 1983. 
Te beluisteren/bekijken op 
https://www.youtube.com/
watch?v=VlRRZpJ8M44 

Wijkbewoner Erik Mesie 
enig overgebleven 
Arnhemmer in Top-2000
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uit het bestuur
De maand januari begon slecht met 
het bericht dat onze penningmees-
ter Ben van Dijen op 17 januari was 
overleden. Ben heeft veel voor onze 
wijkvereniging betekend. Hij was een 
aimabel mens en een kundig pen-
ningmeester. Op maandag 23 januari 
hebben wij als bestuur afscheid van 
Ben genomen tijdens de crematie-
plechtigheid op Moscowa. Elders in dit 
blad vindt u een In Memoriam.

De functie van penningmeester is 
binnen de vereniging erg belangrijk 
en wij zijn daarom blij dat Froukje 
Dijkhuizen de functie van Ben heeft 
overgenomen.
In de volgende bestuursvergadering 
zal de samenstelling van het bestuur 
verder besproken worden. Ik wens 
Froukje veel succes in haar nieuwe 
rol van penningmeester. Het zal een 
uitdaging voor haar zijn om de Ben 
te vervangen.

In het eerste kwartaal 2017 gaan 
wij een werkgroep starten die ons 
40-jarig jubileum in 2020 gaat voor-
bereiden. 

De nieuwjaarsborrel op dinsdag 
10 januari in Brasserie Zijpendaal 
was weer een succes. Veel bewo-
ners maakten van onze uitnodiging 
gebruik en ik heb ook veel nieuwe 
gezichten gezien. Marjanne Knüppe 
werd bedankt voor haar vele werk 
als voorzitter van de Kunst- en 
Cultuurcommissie en de nieuwe voor-
zitter Ires Manuel nam van haar het 
stokje over.

Ik roep een ieder op om regelmatig 
naar onze website te kijken en u aan 
te melden voor het ontvangen van 
onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de 
hoogte van het wel en wee van de 
wijk.

Barend Freriks, 
voorzitter
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Commissie Leefomgeving
De Commissie Leefomgeving houdt zich momenteel bezig met drie 
aspecten van de verkeersveiligheid in onze wijk:
• Handhaving van de 30km-zone.
• Zebrapad bij Albert Heijn
• Verkeersdrempels in de Van Lawick van Pabststraat
Hoewel uit metingen van de gemeente blijkt dat men zich op de Van 
Lawick van Pabststraat redelijk aan de snelheid houdt, is het zaak de 30 
km-zone goed tussen de oren van de automobilisten en buschauffeurs 
te houden. Het gaat immers om de verkeersveiligheid in onze buurt. 
Daarom is de Commissie Leefomgeving een 30 km-actie gestart:
• Bewoners langs de Van Lawick van Pabststraat, gedeelte tussen de 

Albert Heijn en Izaak Evertslaan, is gevraagd om 30 km-stickers op 
hun zwarte afvalcontainer te plakken.

• Deze actie wordt ondersteund door het regelmatig plaatsen van een 
matrixbord dat automobilisten en buschauffeurs nog eens wijst op 
de maximumsnelheid.

Enkele bewoners hebben gevraagd of er geen zebrapad aangebracht 
kan worden bij Albert Heijn aan de Van Lawick van Pabststraat. 
De Commissie Leefomgeving heeft dit besproken met de 
verkeerskundige van de gemeente. Dit gesprek heeft het volgende 
opgeleverd:

• Tot nu toe zijn er geen ongelukken bij de Albert Heijn gebeurd (wat 
overigens niet wil zeggen dat er eerst een ongeluk moet gebeuren 
voordat er iets gebeurt; het geeft wel aan dat de situatie niet 
bijzonder onveilig is).

• In een 30km-zone worden over het algemeen geen zebra’s 
aangelegd omdat iedereen geacht wordt daar rustig te rijden en 
voetgangers dus veilig kunnen oversteken.

• Gebleken is dat op die locatie kris kras wordt overgestoken. Een 
zebra zal naar verwachting dit oversteekgedrag, mede door de 
parkeervakken, niet veranderen.

• De belijning van de verkeersheuvel voor Albert Heijn is niet conform 
de voorschriften en dat kan mogelijk verwarring veroorzaken. 
Misschien dat correcte belijning ook al helpt. De Commissie zal dit 
met het Wijkteam Leefomgeving van de gemeente bespreken.

De verkeersdrempels op de Van Lawick van Pabststraat blijven de 
Commissie Leefomgeving nog even bezig houden. Binnenkort zal er een 
proef gedaan worden met een aangepaste drempel. Deze proef moet 
uitwijzen of een andere maatvoering van de drempels de geluidsoverlast 
van passerende bussen reduceert.

Commissie Leefomgeving

Commissie Leefomgeving van samenstelling veranderd
Frank Meijer heeft afscheid genomen als voorzitter van de Commissie 
Leefomgeving. Ook Alexandra Bierman en Gerard van Ede zitten niet 
meer in de commissie. Simone van Klaveren is de nieuwe voorzitter. Zij 
is net als Riëlle Schoeman en Ivo Brunsveld gebleven. Nieuwe leden zijn 
Kees Joosse, Simon Franssen en Fred van de Geer.
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Wandelend door het Burgemeesterskwartier lees 
ik allerlei namen op de gevels. Misschien gaat een 
ander er achteloos aan voorbij, maar voor mij bete-
kenen ze iets, geven voeding aan mijn fantasie. Als 
ik een naam op een huis zie staan, zoek ik er een 
verhaal bij. 

Een mens slaat niet álles om zich heen op in zijn geheu-
gen, het zou te vol raken. Het geheugen van een mens 
is selectief, het opslaan is afhankelijk van wat je interes-
seert. Waarom zou het geheugen ook zoveel ballast tot 
zich nemen? Het heeft wel wat beters te doen. Ballast 
staat het werkgeheugen alleen maar in de weg. Dus weg 
ermee.

ALS IK EEN NAAM OP EEN HUIS ZIE 
STAAN, ZOEK IK ER EEN VERHAAL BIJ.

Gevelnamen
Een mens of een dier geef je een naam, maar een huis? 
Wat beweegt mensen ertoe hun huis een naam te geven? 
Ik kan me voorstellen dat je zoiets doet omdat het huis 
bij het gezin hoort en dat je hoopt dat het van genera-
tie op generatie doorgegeven wordt zodat het een echt 
familiehuis wordt, dat het huis niet in de geschiedenis 
verloren gaat. Je praat niet over jouw huis, maar over 
Benvenuto, Theresia, Emma, Hoor de merel, Onder ’t 
Stroodak, GerhardAnna, De Cling, De Klim, De Maretak. 
Het is zoveel intiemer een huis bij zijn naam te noemen 
dan het over ‘je huis’ te hebben. Een huís heeft íedereen, 
maar Benvenuto is van jóu.

Benvenuto 
Bij de naam Benvenuto slaat mijn fantasie op hol. Wat 
een mooie naam! Het huis met die naam ligt aan het 
Burgemeestersplein en zal rond het jaar 1900 gebouwd 
zijn. Zou men toen al de naam Benvenuto op de gevel 
gezet hebben? Dat betwijfel ik. Ik ga er van uit dat je zo’n 
naam gebruikt als je iets hebt met Italië en met de taal. 
Slechts weinigen waren er in die tijd zelf geweest. Als je 

Huisnamen
al in het bezit was van een automobiel dan was het nog 
geen snelheidsmaniak. De vehikels uit die tijd leken me 
nog niet capabel om de reis naar Italië te volbrengen. Men 
reisde destijds nog niet zo veel. Een auto zou ook vele 
jaren later nog een vervoermiddel voor de ‘happy few’ zijn.
Als ik een naam op een huis zie staan zoek ik er een ver-
haal bij. Benvenuto betekent “welkom”, uit elkaar gerafeld 
“bene (goed) venuto (gekomen). Grappig, dat je, vóórdat 
je aangebeld hebt, al welkom geheten wordt. Uiteraard 
ook hier weer selectief woordgebruik. Niet iedereen is 
immers welkom! Probeert u het maar eens. U belt aan, 
er wordt open gedaan, men kent u niet, een neutrale blik 
kijkt u aan. ‘Voor wie komt u?’ ‘Ik kom voor u!’ ‘En waar-
voor komt u, als ik vragen mag?’ ‘Nou, ik zie ‘welkom’ op 
uw huis staan en vraag me af of dat ook voor míj geldt.’ 
Zonder iets te zeggen klapt de deur met een reuzenknal 
dicht. ‘Welkom’ is dus niet iedereen.

Italiaans
Enkele jaren geleden heb ik Italiaanse les gegeven aan 
enkele mensen uit ons Burgemeesterskwartier. Omdat zij 
zeer begaafde leerlingen waren, vroegen zij mij het hemd 
van het lijf. Ze wilden meteen alles weten, ze bezaten een 
soort erudiete honger. ‘Kalm aan jongens’, zei ik, anders 
zijn jullie binnen een half uur helemaal dolgedraaid.’(mi 
gira la testa)
Je heet jouw gast welkom, het is een man en zijn naam 
is Jan: Benvenuto Giovanni! Komt er een vrouw binnen 
die Carla heet: ‘Benvenuta Carla’. Komen man en vrouw 
samen: Benvenuti (mannelijk meervoud!) . Komen er 
twee meisjes of vrouwen: Benvenute Carla e Maria. 
Komen er twee jongens of mannen: benvenuti. Zo ‘jon-
gens’, dit waren de eerste vijf minuten van les één. Ik 
zie de gezichten al rood aanlopen en het vragen stel-
len staken. Pfffffffffffff! ‘Geef mij maar ‘Hollands’, nee 
‘Nederlands’, en leg dat maar eens uit aan een Italiaan, 
erger nog: aan een Nederlander! 

Hoor de merel
Dat staat er op de gevel van een huis aan de 
Zijpendaalseweg, ik denk een dertigerjarenhuis, vlak 
voor het verkeerslicht. Ik vermoed dat de titel direct bij 
de bouw geplaatst is, in een tijd dat het er nog stil was 
en je de merel nog hoorde fluiten op die plek. Nu, hoor 
je er slechts het lawaai van het drukke kruispunt voor de 
Zijpsepoort. En de merel, hij floot voort.

Jaap van den Berg 
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In juli 2015 stond er in Wijkcontact een artikel over een ontploffing in 
het Artilleriepark in 1923. Die kostte aan twee mensen het leven. De 
explosie werd veroorzaakt doordat de opperwachtmeester buskruit 
aan het verbranden was in het vuur van de smederij. Cees Venemans, 
voormalig bewoner van het Artilleriepark, wees ons op nóg een 
dramatische gebeurtenis in het Artilleriepark. Op 7 november 1889 
schoot een kanonnier van de Gele Rijders zichzelf aan flarden met een 
kanon. Daarbij werd ook een volgeladen munitiewagen geraakt die de 
lucht in vloog. De ramp had echter nog veel groter kunnen zijn. Een 
reconstructie op basis van krantenartikelen uit 1889 in de taal (én 
spelling) zoals die toen gebezigd werd.
Toen Cees Venemans (79), voormalig notaris in Arnhem, in 2002 in het 
Artilleriepark kwam wonen kreeg hij van een vriend een krantenartikel uit de 
Arnhemsche Courant van 7 november 1889. Hij heeft het destijds ingelijst en 
in huis opgehangen. Venemans, die vorig jaar naar oosterbeek verhuisde: “Ik 
ken hem uit de tijd dat we allebei bij de artillerie zaten. ‘Cees’, zei hij, ‘je mag 
blij zijn dat er geen vuurmonden meer op het Artilleriepark staan’. In 1889 
bleek een soldaat van de Gele Rijders zichzelf hier namelijk van het leven 
beroofd te hebben met een kanon.”

Geladen kanon
Wat gebeurde er precies? De soldaat 
had een kanon geladen met kruit 
en een kartetsgranaat. Dat is een 
granaat die gevuld is met kleine 
loden balletjes (kartetsen). Als de 
granaat ontploft, worden de balletjes 
in de rondte geslingerd en kunnen 
ze veel schade aanrichten. Een krant 
beschrijft de handelwijze van de Gele 
Rijder als volgt: “Verbeeldt u, hij 
laadt een kanon met kruit en een 
kartets; het is een achterlaadkanon; 
om het af te vuren moet men aan 
een kort touw trekken, een touw zoo 
kort, dat men genoodzaakt is op zij 
van het stuk te blijven. Doch onze 
rijder weet raad: hij bindt een stuk 
touw er bij aan, gaat vlak voor de 

opening van het stuk staan en trekt 
af.”
Daarop ging het kanon af en schoot 
hij zichzelf in stukken. Zijn lichaams-
delen lagen verspreid over het 
Artilleriepark. “Als een merkwaar-
digheid zij nog vermeld”, schrijft een 
krant, “dat hoofd en handen van den 
ongelukkigen gevonden zijn nabij 
het kanon, andere delen werden 150 
meter ver geslingerd.” Een andere 
krant meldt dat ‘zijn ruggegraat 
zelfs over het dak van een naburige 
schuur werd geslingerd”.

Ligging Artilleriepark op kaart uit 1889. Het Artilleriepark lag van de opening in 1861 tot 1910 direct 
aan de Zijpendaalseweg. In 1910 werd het in westelijke richting verplaatst, tussen Cordesstraat, 
Jollesstraat, Van Nispenstraat en Izaäk Evertslaan. Er waren loodsen voor rijdend geschut en ander 
materieel. Manschappen en paarden waren ondergebracht in de Willemskazerne, bij het huidige 
Willemsplein en Gele Rijdersplein. In de directe nabijheid van het Artilleriepark stonden nog geen hui-
zen. De Burgemeesterswijk ‘kruipt’ wel langzaam die richting uit.

Artilleriepark: Gele Rijder 
schiet zichzelf met 
kanon aan flarden 

Wijkgeschiedenis

Aardbeving
De kartetsgranaat raakt echter niet alleen de Gele Rijder, 
maar ook een volgeladen munitiewagen. “Bracht het 
kanonschot niet zulk een ontsteltenis teweeg, het direct 
daarop volgende springen van een volgeladen munitiewa-
gen gaf een zwaren slag, zoodat de ruiten der huizen op 
een afstand sprongen.“ Zo springen er “spiegelruiten” van 
huizen aan de Amsterdamseweg. 
De explosie van de ontploffende munitiewagen wordt tot 
voorbij Nijmegen gehoord. “De schok van de ontploffing 
der projectielen door het noodlottig kanonschot van een 
artillerist-zelfmoordenaar in het Artilleriepark te Arnhem 
is te Ubbergen-Beek allerwegen duidelijk waargenomen. 
Huizen trilden op hunne grondvesten, terwijl ramen, 
deuren en andere voorwerpen rinkelden zoodat enkele 
bewoners beangst hunne huizen verlieten. Men was alge-
meen van mening met een aardbeving van doen te heb-
ben totdat dagbladen opheldering omtrent het ongewoon 
geweldig verschijnsel brachten.”

DE EXPLOSIE VAN DE ONTPLOFFENDE 
MUNITIEWAGEN WORDT TOT VOORBIJ 
NIJMEGEN GEHOORD

De kranten beschrijven in de dagen na de ontploffing 
precies wat er geëxplodeerd was: “17 granaten, 17 kar-
tetsgranaten, 2 kartetsen en 28 kardoezen, elk gevuld 
met 1,6 kilogram buskruit”. Kardoezen (afkomstig van het 
Franse woord cartouche) zijn houders voor kruitladingen 
in de vorm van een koker, huls of zak. Door het kruit tot 
ontploffing te brengen wordt een projectiel afgeschoten.
De kogels en kartetsen uit de ontplofte munitiewagen, 
werden “wijd en zijd verspreid”, zowel over het artillerie-
prak zelf als over de velden eromheen. Burgers werden 
opgeroepen de kogels niet op te rapen en mee te nemen. 
Niet alleen vanwege het gevaar, maar omdat het “als 
diefstal van ’s lands eigendommen beschouwd zou kun-
nen worden”. 

Geluk
In drie opzichten heeft men geluk en blijft Arnhem een 
grote ramp bespaard. “Een gelukkig toeval heeft gewild 
dat door het schot der rampzaligen zelfmoordenaar 
slechts de munitie van één der wagens ontplofte”, terwijl 
er een heleboel volgeladen munitiewagens op het terrein 
staan. Ook raakt de exploderende munitiewagen geen 
andere wagen, zodat een kettingreactie van explosies 
(zoals bij de vuurwerkramp in Enschede) uitblijft. 
Verder wordt “een nabijgelegen steenen gebouw, waar-
in een groote hoeveelheid infanteriepatronen bewaard 
wordt, wel getroffen, doch de kogels drongen niet door 
den muur, hierdoor werd Arnhem bespaard voor eene 
herhaling van de ramp te Antwerpen.” Daar was op 6 sep-

Gele Rijders op de Zijpendaalseweg, van het Artilleriepark op 
weg naar de Willemskazerne aan het huidige Gele Rijdersplein.
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tember van datzelfde jaar namelijk de munitiefabriek van 
Oosterweel ontploft, waarbij 95 doden vielen. “Wat dan 
het lot geweest zou zijn der op 5 minuten in den omtrek 
staande gebouwen laat zich denken. Hier was het door 
moedwil, dat eene ontploffing plaatsgreep; niets waar-
borgt echter dat niet het hemelvuur (bliksem HD) niet te 
een of andere tijd als oorzaak optreedt.”
Een laatste gelukje was dat “de daad volbracht werd in 
het Artilleriepark, dat buiten de stad ligt en de schade dus 
uitsluitend tot artillerie-materieel beperkt werd
Leesregel: Hierdoor werd Arnhem bespaard voor eene 
herhaling van de ramp te Antwerpen.

Protesten 
Na de bijna-ramp wordt er “een adresbeweging op het 
getouw gezet om de verwijdering van die gevaarlijke 
bergplaats te verkrijgen”. Men wil extra voorzorgsmaat-
regelen en een “berging veel verder verwijderd van het 
bewoonde gedeelte der stad. Voor het bewaren van 
petroleum wordt een steenen kluis met ijzeren deuren 
vereischt; de eigenaren van fabrieken hebben zich ter 
vermijding van gevaren aan de strengst mogelijke bepa-
lingen te onderwerpen; en het meest gevaarlijke van 
alles, het kruit en dynamiet, wordt geborgen in een door 
losse pannen gedekt, steenen gebouwtje in de onmiddel-
lijke nabijheid der stad, op korten afstand omgeven door 
honderden woningen.” 
Een krant schrijft: “algemeen bevroedde men niet, dat 
in de huisjes en loodsjes, welke men daar vindt, zooveel 
ontplofbare artikelen waren geborgen. Een ernstige bewe-
ging is dan ook in het leven geroepen om die gevaarlijke 
liefhebberijen te verwijderen. Bij een weinig nadenken 
staat een mensch eigenlijk verbaasd over de verregaande 
roekeloosheid, waarmee men een heele stad aan ’t groot-
ste gevaar blootstelt. Waarom, vraagt men onwillekeurig, 
die dingen niet een paar uur verder, de heide in gezet? 
Maar de behoefte aan gezelligheid is bijzonder groot in al 
wat mensch heet.” 

WIE WAS DE MAN DIE OP DEZE CURIEUZE 
MANIER DE HAND AAN ZICHZELF SLOEG? 

Maatregelen
Pas in 1910 wordt het Artilleriepark verplaatst. Het lag 
eerst direct aan de Zijpendaalseweg en komt daarna iets 
westelijker, hoger op de heuvel liggen op de plaats waar 
nu Aerenheem en Artilleriepark-woonpark liggen, dus 
het gebied tussen de huidige Cordesstraat, Jollesstraat, 
Van Nispenstraat en Izaäk Evertslaan. Waarom is ondui-
delijk. Mogelijk om villa’s te kunnen bouwen aan de 
Zijpendaalseweg en de Cordesstraat, en een schei-
ding aan te brengen tussen het Sonsbeekpark en het 
Artilleriepark. In ieder geval komt het Artilleriepark niet 
verder van de stad te liggen; die groeit juist – met de 
bouw van de Burgemeesterswijk – naar het Artilleriepark 
toe. Wel worden er op het terrein zelf enkele voorzorgs-
maatregelen genomen. Zo worden er minder explosieven 
bewaard (alleen voor dagelijks gebruik c.q. oefeningen) 
en zijn er strengere opslagvoorschriften. Dat die niet 
afdoende zijn blijkt bij de grote ontploffing in januari 1923 
waarbij twee doden vielen. Ondanks Kamervragen ver-
andert er ook daarna niet veel. Volgens de minister van 
Oorlog (Van Dijk) is dat niet nodig omdat dat ongeluk niet 
ontstaan is door “een leemte in bestaande bepalingen”, 
maar door “onoordeelkundig handelen van een daartoe 
onbevoegd persoon”.

Wie was de man die op deze curieuze manier de hand aan 
zichzelf sloeg? Aan de herbergierster in onze wijk waar hij 
zijn laatste borrel dronk gaf hij vlak voor zijn fatale daad 

een briefje ondertekend met zijn bijnaam Veaust. Meer 
over deze man en zijn mogelijke motieven in het volgende 
wijkcontact.

Henk Donkers 

Gele Rijders met een veldkanon (1910)Het Artilleriepark omstreeks 1880. 
Op de achtergrond de kanonnen van de Gele Rijders.

Gele Rijders met een van hun achterlaadkanonnen 
tijdens een oefening op de heide.

Achterlaadkanon waarmee Gele Rijder zelfmoord pleegde. 
Het aftrekkoord hangt (zichtbaar) aan de achterkant van 
de loop. Het kanon van 84 mm was van 1881 tot 1905 
in gebruik bij de Gele Rijders. Het was 1030 kg zwaar en 
werd getrokken door zes paarden. Het werd geproduceerd 
door de Duitse wapenfabrikant Krupp. Het verouderde 
kanon werd in de Tweede Wereldoorlog nog gebruikt door 
het Nederlandse leger.

Zijpendaaalseweg met links een gebouwtje op het 
Artillerieplein eind 19e eeuw
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Een verborgen juweeltje. Zo zou je de winkel voor 
tweedehands dameskleding Second Best kunnen 
noemen. Het zit in het souterrain van het pand van 
de Woningbouwvereniging Gelderland, precies op 
de grens van de Van Lawick van Pabststraat en het 
Burgemeestersplein. Wie niet beter weet, loopt er 
zo voorbij. Behalve wanneer het felblauwe uithang-
bord buiten staat. Dat lokte me de winkel in, waar ik 
Bettie van Dijk en Jannie van Hassel ontmoet.

Second Best bestaat al meer dan 30 jaar. In 1986 begon 
oprichtster Willy Broekman samen met een vriendin met 
de verkoop van tweedehands (kinder)kleding vanuit haar 
garage aan de Tooropstraat. De winkel liep goed en al 
snel verhuisden ze; eerst naar een pand aan de Van 
Eckstraat, later naar het huidige pand aan de Van Lawick 
van Pabststraat. Na twee jaar werd haar vriendin ziek en 
moest Willy op zoek naar een nieuwe compagnon. Hier 
kwam Bettie in beeld: “Ik hou van curiosa en snuffelen op 
allerlei marktjes. Daarnaast hou ik niet van standaardkle-
ding uit de winkel. Werken in een winkel als deze was dus 
op mijn lijf geschreven.” 

Van twee naar vier
Met de komst van Bettie en haar oog voor mooie spullen, 
groeide het klantenbestand gestaag. Wederom was er 
uitbreiding nodig. Via via kwam dit bericht bij Jannie en 
haar vriendin Dragica Josipovic terecht. “Dragica en ik”, 
vertelt Jannie “hadden allebei kleine kinderen. We waren 
op zoek naar iets wat we parttime konden doen. Dus toen 
dit aanbod kwam, zei ik tegen haar: ‘Zullen we ons er op 
storten?’” Jannie en Dragica besloten het voor één jaar te 
proberen en daarna te beslissen of ze wilden blijven wer-
ken in de winkel. “Inmiddels zijn we 22 jaar verder, en we 
zijn er nog steeds.”, lacht Jannie. De winkel is vier dagen 
per week open. Ieder werkt er één dag in de week. Zelf 
wonen de dames overigens niet de Burgemeesterswijk: 
Willy woont in Brummen, Jannie en Bettie in de Hoogkamp 
en Dragica in het centrum van Arnhem.

'ZOU JE HET ZELF WILLEN KOPEN? ZO JA, 
DAN MAG JE HET KOMEN BRENGEN.’

Kleding van klanten
Second Best verkoopt nu alleen dameskleding, maar dat 
is niet altijd zo geweest. Aanvankelijk lag de focus op 
kinderkleding. Maar de moeders die voor de kinderkleding 
kwamen, wilden ook wel eens wat leuks voor zichzelf. 
Zo breidde de collectie dameskleding zich langzaam uit. 
Second Best koopt geen kleding van klanten op, maar 
geeft klanten de gelegenheid hun kleding in de winkel te 
verkopen. Bettie: “Ze mogen hun kleding acht weken lang 
in de winkel hangen. Als de kleding dan niet is verkocht, 
haalt de klant die weer op of gaat de kleding naar een 
goed doel.” Niet alle kleding willen de dames verkopen in 
hun winkel. Jannie: ”Zit er een vlek of een scheur in, of 
is het helemaal afgedragen, dan komt het er niet in. Een 
zak oude kleren van zolder op onze stoep zetten, is dus 
geen optie.” Bettie voegt daaraan toe: “Wij vragen altijd 
aan onze klanten: ‘Zou je het zelf willen kopen? Zo ja, dan 
mag je het komen brengen.’” Voor iedere portemonnee is 
er wat te koop bij Second Best: de kledingstukken kosten 
tussen de vijf en vijftig euro.

BEDRIJVIGHEID IN DE WIJK
Ontmoetingsplek
Als de winkel opengaat, zijn we nog bezig met het inter-
view. Ik ben verbaasd over hoe druk het meteen is. Er 
lopen meerdere klanten de winkel in en uit. De één komt 
een tas kleren brengen, de ander komt wat uitzoeken. Eén 
dame informeert: “En, heb ik nog wat verkocht?”. “Eén 
rok van 12 euro.”, antwoordt Jannie, die vandaag dienst 
heeft. Bettie: “Het komt geregeld voor dat klanten met 
het bedrag dat ze ophalen, meteen iets nieuws in de win-
kel uitzoeken.” Het valt me op dat Second Best niet alleen 
als winkel, maar ook als ontmoetingsplek functioneert. 
Er komen veel mensen voor een kopje koffie, een klets-
praatje, of een hoognodig bezoek aan het toilet. Bettie en 
Jannie beamen: “De koffie en thee staat voor iedereen 
klaar. We praten hier over alles: over de leuke én minder 
leuke dingen van het leven. Geregeld komt iemand even 
zijn hart luchten bij ons. Dat maakt ons werk zo leuk.”

Vrijwillig
Een deel van de opbrengst van de kleding gaat naar de 
klant, een deel naar Second Best. De opbrengsten zijn 
voldoende voor de huur van het pand en de vaste lasten. 
De dames krijgen geen salaris, ze werken als vrijwilliger. 
Volgens Jannie en Bettie heeft werken bij Second Best 
desondanks een groot voordeel: “We hebben altijd eerste 
keuze in de kleding die binnenkomt.” Jannie wijst enthou-
siast naar een klant in de winkel en laat mij een foto op 
haar telefoon zien: “Kijk, toevallig heb ik laatst van deze 
mevrouw een prachtige jurk gekocht voor een feestje”. 

Goed doel
Kleding die niet wordt 
verkocht en die de 
klant niet terug wil 
hebben, gaat naar 
Stichting Romadopt. 
Daar werkt Second 
Best al meer dan twin-
tig jaar mee samen. 
De stichting zet zich 
in voor ontwikke-
ling van het platte-
land in Noord-Oost 
Roemenië. In het kader van het project ‘Boeren op Gods 
akker’ kocht de stichting een verwaarloosde communis-
tische staatsboerderij op. Door van de lokale bevolking 
producten en diensten af te nemen, proberen ze onderne-
merschap bij de lokale bevolking te stimuleren. Daarnaast 
organiseert de stichting allerlei activiteiten voor de jeugd 
uit de omgeving. Als je je niet verkochte kleding bij 
Second Best achterlaat, draag je dus ook een steentje bij 
aan deze stichting. 

Met de hand 
Bij Second Best gaan alle transacties met de hand. Er 
komt geen computer of pinautomaat aan te pas, alleen 
een groot kasboek en carbonpapier. Toch zegt Jannie: “We 
hebben wel een facebookpagina, dus we gaan zeker met 
onze tijd mee.” Na het interview maak ik nog een rondje 
door de winkel. Het is maar goed dat ik alleen een pinpas 
bij me heb…

Laura de Vries

Second Best: 
winkel in tweedehands 
dameskleding 
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Second Best
Van Lawick van Pabststraat 2a
Openingstijden:
wo en do: 10.00u-15.00u
di en vrij: 12.00u-17.00u
www.facebook.com/
SecondBestArnhem/



,,Ik woon sinds 
1971 in de Pels 
Rijckenstraat en 
heb de laatste 
jaren als kunste-
naar veel projec-
ten voor en in 
Arnhem gedaan. 
Op een gege-
ven moment 
bedacht ik dat 
park Sonsbeek 
een interessant 
gegeven zou 
kunnen zijn. Ik 
ben er graag 
en met mij heel 
veel anderen. Je 
bent in de stad, 
maar hebt ook 
een verhouding 
met de natuur. 
Dat idee begon 
zo te boeien dat 
ik besloot om me 
een jaar bezig te 
houden met het 
park. Ik koos 
voor een jaar 
omdat dan alle 
seizoenen voor-
bij komen, waar-
door je het park 
intensief mee-
maakt. Mijn pro-
ject bestaat uit 
drie aandacht-
gebieden: de 
schoonheid, het 
beheren en het 
beleven van het 
park.”
"Met die drie aan-
dachtsgebieden 
in mijn hoofd 

loop ik door het park, praat met mensen, en maak foto’s 
en aantekeningen. Daar komt een enorme hoeveelheid 
materiaal uit. Want iedereen in het park voelt zich goed 
of wil zich goed voelen en is in het algemeen sociaal 
ingesteld. Ik praat dus met heel veel mensen en krijg zo 
enorm veel bondgenoten, zoals ik ze noem, want ze heb-
ben dezelfde gevoelens als ik en die delen ze met mij.’’ 

Honden
Een van de thema’s van Alberts project bestaat uit foto 
van mensen met honden. ,,Op een ochtend in novem-
ber sprong in het park een hond tegen me op. Daardoor 
raakte ik in gesprek met de eigenaresse. Toen heb ik haar 
spontaan gevraagd of ik haar met haar hond mocht foto-
graferen. Dat vond ze leuk. Ze hurkte en sloeg de arm om 
de hond die aanhankelijk naar haar keek. Mooi, mooi, riep 
ik waarop de vrouw en haar hond op hetzelfde moment 
in de lens keken. Dat was het moment waarop ik wist dat 

1716

dit een thema was dat ik verder wilde uitwerken: mensen 
met honden.”
Inmiddels heeft hij heel wat ‘mensen met honden’ gefoto-
grafeerd en dat blijkt heel makkelijk te gaan. Albert: ,,Er 
loopt iemand met een hond, ik ga er naar toe, stel me 
voor en vertel wat ik doe. Dan wil iedereen op de foto, 
echt iedereen. Er is nog nooit iemand geweest die nee 
zei. Maar het is meer dan alleen een plaatje schieten. De 
filosofe Susan Sontag schreef over fotografie: ‘Een foto is 
niet alleen het resultaat van een ontmoeting tussen een 
gebeurtenis en een fotograaf; het nemen van een foto 
is een gebeurtenis op zichzelf, die steeds onverbiddelijk 
rechten opeist: namelijk om zich met alles te bemoeien, 
erin binnen te dringen of het te negeren.’ Er is dus een 
relatie tussen fotograaf en gefotografeerde, dat geeft 
spanning en chemie. De foto is een van de middelen, 
maar wel een heel belangrijk middel om mijn project 
zichtbaar te maken. Het grote voordeel van een foto is 
dat je er niet voor hoeft te hebben doorgestudeerd om ze 
te begrijpen.” 

’s Nachts opgestaan
,,Ik ga het project een jaar volhouden. In grote lijnen 
weet ik hoe het eruitziet, maar hoe het uiteindelijk wordt 
ingevuld weet ik nog niet. De thema’s kunnen veranderen. 
Dat gebeurde bij voorbeeld toen het in januari begon te 
sneeuwen en het park visueel ingrijpend veranderde. Ik 
ben ‘s nachts opgestaan om het park te fotograferen. Ik 
ben 67, dus ik moet sneeuw in het park heel vaak heb-
ben meegemaakt, maar die nacht ervoer ik het als iets 
nieuws. Sonsbeek is mijn inspiratie en de eigenschap van 
een inspiratiebron is, in de Griekse betekenis, ‘inademen, 
opzuigen van lucht naar de longen’. Dus op die manier is 
Sonsbeek ook mijn muze. Er is altijd inspiratie.’’
Voor Albert van der Weide is het als kunstenaar belang-
rijk om zijn werk te delen. ,,Wat ik maak, moet gezien 
worden en gelukkig zijn er altijd mensen die het willen 
zien. De vraag was alleen hoe ik dit project doorlopend 
zichtbaar zou maken, dus niet pas na een jaar. Dat doe ik 
via mijn website en via Facebook, maar ook door middel 
van een prikbord en een tafeltje in de Molenplaats. Eens 
per maand maak ik daar een minitentoonstelling; nu zijn 
de sneeuwfoto’s er te zien.’’ 

Hoe kijk je terug op de eerste drie maanden van je 
project? 
,,Ik vond het een heel bijzondere ervaring dat door het 
wisselen van de seizoenen de hele perceptie van het park 
verandert. Eerst is alles groen, dan bruin, dan wit. Dat 
verandert je beleving van het park en verandert ook het 
gedrag en de communicatie tussen mensen in het park. 
Als het bijvoorbeeld glad is, praat iedereen over welke 
schoenen ze dragen. En door mijn fixatie op dit project 
kijk ik bij sneeuw anders naar boomstructuren en zicht-
lijnen in het park. Dat is nieuw voor mij, maar omdat ik 
foto’s maak en daar wat bij schrijf, kijken andere mensen 
er ook naar, voor hen is het dan misschien ook nieuw.” 
Maar de wisseling van seizoenen en de daardoor verande-
rende perceptie van het park zijn toch heel voorspelbaar?
,,Misschien ben ik in dit project juist wel heel erg nieuws-
gierig naar de werking van die voorspelbaarheid, naar wat 
we iedere dag meemaken, en heb ik mezelf in de positie 
gezet om me daar een jaar mee bezig te houden.’’ Fo
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Hij noemt Sonsbeek zijn muze; het park dat voor hem zo dichtbij ligt, dat hij het bijna 
beter kent dan zijn eigen tuin. Beeldend kunstenaar Albert van der Weide wandelt er vrij-
wel elke dag naar toe vanuit zijn woning/atelier aan de Pels Rijckenstraat. Maar Sonsbeek 
is niet alleen zijn creatieve en soms emotionele muze, het park is sinds november vorig 
jaar ook Alberts onderzoeksterrein. Het is de broedplaats voor tekeningen, installaties, 
sculpturen en columns. En vooral ook voor de foto’s die hij er maakt. Een gesprek over 
het project Albert&Sonsbeek.

Het park als muze 
voor de kunstenaar
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Begraven of cremeren? Wij nemen uw zorg over 
en regelen de hele uitvaart geheel naar uw wens.

Bel 0652688706 
www.caneeluitvaarten.nl
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Hugo 
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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'

Dat lijkt er bijna op dat je 
kunstzinnige benadering 
uiteindelijk filosofisch wordt.
"Bij dit werk is dat misschien zo. Ik 
ben sowieso wel beschouwend, maar 
er is ook altijd een moment van je 
actief opstellen. Het is niet voor niets 
dat ik elke maand een tekst voor de 
minitentoonstelling in de Molenplaats 
maak. Daar kun je na twaalf maan-
den misschien ook wel filosofische 
conclusies uit trekken.” 

WAAROM FUNCTIONEERT 
DE MAATSCHAPPIJ NIET 
ZOALS SONSBEEK OP 
EEN MOOIE ZONDAG?

"Wat ik in de meer dan veertig jaar 
dat ik hier woon altijd heel boeiend 
heb gevonden, is dat het park een 
plek is waar mensen mogen zijn 
zonder dat daar eisen aan worden 
gesteld. Je ziet in Sonsbeek vooral 
de laatste jaren de enorme diversiteit 
van onze samenleving. Op een mooie 
zondag zit de gegoede bourgeoisie 
op het terras van de Stadsvilla te 
genieten van alles wat het leven goed 
maakt; twee meter verderop, net 
buiten de heg rondom het terras, zit 
een Turkse familie op het gras. Kijk 
je de andere kant op, dan zie je een 
groepje ‘boze’ witte mannen en weer 
ergens anders zit een groepje jonge-
ren te chillen met een wegwerp-bar-
becue. Het is een idylle. Ik ervaar die 
maatschappelijke functie heel sterk. 
Als ik al die mensen op een mooie 
dag zo naast elkaar zie, krijg ik een 
warm gevoel. Wat mij intrigeert is 
waarom dit maatschappelijke model 
zo goed werkt en waarom de rest van 
de wereld niet zo kan functioneren als 
dit park.”

Johan Bosveld

Zie verder: www.facebook.com/albert.vanderweide.52 en www.kunstencultuurkaart.nl/arnhem/
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Spanie: van stads- naar 
dorpshond?
Als we in de Burgemeesterswijk zijn 
vraagt menigeen: hoe maak je het? 
Bevalt het in Oosterbeek? Mis je de 
buurt? En aardt Spanie er? Vandaar 
nog éénmaal Maarten en Spanie, een 
update uit Oosterbeek.
Nou hebben we met Arnhem een LAT-
relatie Span. ‘Huh, wat is een LAT-
relatie?’ Living Apart together. Dat we 
daar wel zijn, maar ook weer niet. ‘Hoe 
kan dat nou, ik dacht dat we verhuisd 
waren.’ Zijn we ook, maar we gaan toch 
een paar keer in de week naar Arnhem, 
dus we schurken er min of meer regel-
matig tegenaan, zeg maar. ‘Schurken 
zijn toch boeven? Heeft Arnhem dan wat 
gedaan?’ Neen Span, de uitdrukking is 
schurken. Een soort van flirten, maar 
dan weer ánders. 
Veel mensen vragen hoe we het maken, 
of we al gewend zijn, hoe jij het vindt en 
of ik de buurt mis? ‘En wat zeg je dan?’ 
Nou gewoon. Dat ik totaal niet hoefde 
te wennen en jij ook niet. En dat we zo 
vaak in de buurt zijn dat er niks te mis-
sen valt. ‘Als jij er maar bent, maakt het 
me niet uit waar we zijn.’ Weet ik Span, 
maar bij mensen kan het anders lig-
gen, maar vreemd genoeg had ik er ook 
totaal geen moeite mee hier. Ik geniet 
van onze flat; vond het vanaf het eerste 
moment heerlijk. Het is veel rustiger hier 
he. ‘Heb ik ook gemerkt, zelfs de honden 
zijn ánders.’ Hoe bedoel je? ‘Wat dorp-
ser.’ Dorpser? ‘Ze zitten niet meteen met 
hun neus in m’n schaamgordijn.’ Nou ja 
Span, dat heeft toch niets te maken met 
de locatie. Doe niet zo maf. ‘Volgens mij 
wel.’ Oké dan. Iedereen zegt je gedag 
op straat en ze stoppen keurig voor een 
zebra om je over te laten steken. ‘Ik 
heb geen zebra gezien en los van dat, ik 
heb niks met paarden.’ Laat maar Span, 
je verandert niks, ook al denk je dat 
nu van een stads- een dorpshond bent 
geworden. 

 Maarten van IJzer

Afgelopen jaar had ik enkele keren contact met de 
Belgische historicus Pieter Serrien. Hij was bezig 
met een boek over de terreur van de Duitse vergel-
dingswapens in de Tweede Wereldoorlog, de zoge-
naamde vliegende bommen V1 en V2. De V staat 
voor Vergeltungswaffe. Hij had gehoord dat er ook 
op de Burgemeesterswijk zo’n bom gevallen was en 
dat ik daarover een paar keer iets geschreven had 
in Wijkcontact. Hoewel België centraal staat in zijn 
boek, wilde hij ook aandacht besteden aan Nederland.

De V1 op de Burgemeesterswijk viel op 16 december 1944. 
Zij trof de hoek van de Van Lawick van Pabststraat en de 
Burgemeester Weertsstraat, op de plek waar nu de BENU-
apotheek, de Gall & Gall en de Primera gehuisvest zijn in 
panden die na de oorlog gebouwd zijn. Met de V1 zaaiden 
de Duitsers op het einde van de Tweede Wereldoorlog 

Arnhem, 
Antwerpen, 
Aleppo

dood en verderf, en vooral angst en terreur. Deze V1 – een 
bom waarop een vliegtuigmotor gemonteerd was – was in een 
Overijssels dorp (waarschijnlijk Lettele of Rijssen) gelanceerd 
door de Duitsers en bedoeld voor de haven van Antwerpen 
waar de geallieerden oorlogsmaterieel aanvoerden. Arnhem ligt 
precies op de rechte lijn tussen de Duitse lanceerinrichtingen 
in Overijssel en Antwerpen. De V1 die geen stuurinrichting 
had en alleen rechtdoor kon vliegen, stortte voortijdig neer 
op de Burgemeesterswijk. Hij was verkeerd afgesteld of zijn 
brandstof was op. Slachtoffers vielen er niet, want de hele 
Arnhemse bevolking van zo’n 90.000 personen was na de Slag 
om Arnhem in september 1944 op last van de Duitse bezetter 
geëvacueerd. De materiële schade was groot. Dit deel van de 
Burgemeesterswijk lag helemaal in puin.
 
Op exact dezelfde dag, 16 december 1944, werd er vanuit 
Overijssel nog een bom afgeschoten op Antwerpen. Die vloog 
waarschijnlijk ook over Arnhem en bereikte de stad aan de 
Schelde helaas wel. Hij trof de bioscoop Cinema Rex waar de 
zaal helemaal gevuld met bioscoopgangers. De inslaande bom 
richtte een verschrikkelijk bloedbad aan. Er vielen maar liefst 
567 doden (!!!) onder wie 296 geallieerde militairen die een 
middagje uit waren. Er werden ook nog 291 mensen levend 
onder het puin vandaan gehaald. 

OP EXACT DEZELFDE DAG DAT EEN V1 DE 
BURGEMEESTERSWIJK TROF, VLOOG ER NOG 
EENTJE OVER ONZE WIJK HEEN OP WEG 
NAAR ANTWERPEN. DAAR TROF HIJ DE VOLLE 
BIOSCOOP CINEMA REX EN EISTE 567 DODEN 
EN 296 GEWONDEN.

Serrien besteedt in zijn eind 2016 verschenen boek ‘Elke dag 
angst. De terreur van de V-bommen op België (1944-1945)’ 
uitgebreid aandacht aan wat hij noemt ‘de bloedigste aanslag 
uit onze geschiedenis’. Hij beijvert zich voor een jaarlijkse her-
denking daarvan. De vliegende bommen eisten in Antwerpen en 
omgeving 4.229 slachtoffers en in heel België meer dan 8.000. 
Dat zijn verschrikkelijke aantallen. 
 
De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. Maar is 
er veel verschil tussen wat er toen in Arnhem en Antwerpen 
gebeurde en nu in Aleppo? De inwoners van Arnhem konden/
moesten destijds vluchten, die van Oost-Aleppo zaten de afgelo-
pen maanden en jaren als ratten in de val, in kelders beschutting 
zoekend tegen de bommen van Assad. Tienduizenden vonden 
de dood. Sommigen slaagden er wel in te vluchten; een enkeling 
kwam zelfs in Arnhem terecht. De V1 en V2 waren ‘vergeldings-
wapens’ die niet bedoeld waren voor het slagveld, maar steden 
als Londen en Antwerpen terroriseerden en vooral slachtoffers 

maakten onder de burgerbevolking. Net als 
de bomaanslagen in Irak, Syrië, Libanon 
en Egypte, en in Parijs, Londen, Madrid, 
Brussel, Nice, Berlijn en Istanbul.

Ik woon tegenover de plek waar op 16 decem-
ber 1944 de V1 in de Burgemeesterswijk 
insloeg. Als ik uit het raam van mijn 
studeerkamer kijk zie ik de herbouwde 
huizen. Ik vraag af hoeveel doden hier in 
1944 gevallen zouden zijn als de Arnhemse 
bevolking niet had kunnen vluchten. 

Henk Donkers
 

Antwerpen na inslag van een V2 in Cinema 
Rex op 16 december 1944: 567 doden en 
291 gewonden

Aleppo na bombardement

Burgemeesterswijk na inslag van de V1 op 16 
december 1944: veel schade maar geen doden
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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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ZO DICHTBIJ HOORT U 
ZE ZELDEN

Kunst in
de Wijk
Nederlandse topartiesten 
in een huiskamer in de 
Burgemeesterswijk

• Quirine Viersen speelt op 5 maart 
een solo celloconcert met in ieder 
geval een keuze uit de suites voor 
solocello van Bach en Britten. 
https://youtu.be/37Adqu4Esfk

• 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 Het moest maar eens gaan 
sneeuwen (2003), Koerikoeloem 
(2007) en Voor altijd voor het 
laatst (2015) https://youtu.be/
lWxPg6q5NO4

Ze verzorgen elk twee optredens van 
een uur. 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.

Tickets te bestellen via de website 
van de burgemeesterswijk:
http://bwarnhem.nl/meesters-in-de-
burgemeesters-kamers/#more-8177

Scan deze 
QR-code voor 
directe toegang 
tot de tic-
ketshop

De Kunst- en Cultuurcommissie

MAARTEN
Het is anders op straat nu hij er niet meer is. Stiller. 
Nee, dit wordt geen necrologie. Dat kan ook niet want 
de man is alive and kicking; ik bedoel springlevend. 
Sinds Maarten van IJzer en zijn viervoeter Spanie de 
Burgemeesterswijk verlieten, moeten wij achterblijvers 
alleen verder. In een niet-representatieve ondervraging 
van buurtgenoten, bleek ieder wel zijn eigen verhaal 
over hem te hebben. Een notaris-in-ruste vertelde dat 
als Maarten, gekleed in een keukenschort, naar Albert 
Heijn liep om die ene vergeten boodschap alsnog te 
scoren, hij daar zomaar een half uur over kon doen. Op 
de éénhonderd en vier meter van zijn voordeur-op-het-
pleintje naar de glazen schuifdeuren van de kruidenier, 
ontmoette hij altijd wel iemand met wie het buurt wel en 
wee moest worden doorgenomen. Zo’n gesprek duurde 
dan even.
In het heuse officiële afscheidsinterview dat in Wijkcontact 
van december jl. werd afgedrukt, vertelt hij warm - hoe 
kan het ook anders - over zijn cockerspaniel. Meisje 
Spanie, dat hem zo veel inspiratie opleverde voor zijn 
columns in het wijkblad, moet eveneens de buurt en niet 
te vergeten park Sonsbeek missen. Het beest met de 
lange-oren-en-droeve blik zal in het vervolg genoegen 
moeten nemen met Oosterbeeks bos en struweel. Niks 
mis mee, maar voor zijn vele kwispelende Sonsbeekse 
hondenvrienden en -vriendinnen is het een hard gelag. 
Ik schreef daar op deze plek al eens over. 
Onder de noemer Uitgelaten legde ik uit, dat van de 
informele Sonsbeek-wandelclub indertijd zo’n zeven 
tot tien personen lid waren. De leden meldden zich om 
pakweg 10.30 uur mét huisdier bij een parkvijver en men 
ging na een frisse duik (door de viervoeters) de paden 
op, de lanen in. Volgens Marianne Gerritsen - de niet-
gekozen voorzitster van de honden wandelclub - kenden 
de meeste leden elkaars naam niet. Hondenuitlaters 
(m/v) werden steevast benoemd naar de naam van hun 
beestje of hadden een bijnaam. Dus clublid Maarten 
heette het baasje van Spanie. Maar met die anonimiteit 
van hem is het gedaan. Zeker nu zijn Spanneke 
televisiecarrière maakt. 
Maar is hij nu werkelijk uit het Burgemeesterskwartier 
verdwenen? Ik denk van niet. Ik zie hem herhaaldelijk 
- weliswaar in een auto - in de buurt. En ook op 
de nieuwjaarsreceptie van de wijkvereniging was hij 
aanwezig. Althans, ik zag op buurtwebsite een foto van 
een man-met-bril-en-baard, die wel érg veel op hem 
leek. 
Maarten kom terug. Ten slotte kan jij ook niet zonder 
ons.

Kees Crone
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Van Lawick van Pabststraat 57 is in de Burgemeesterswijk geen bijzonder pand. 
Het werd aan het begin van de 20ste eeuw gebouwd en is rijks- noch gemeente-
monument. Toch wil menigeen graag wonen in dit huis dat oneerbiedig met aan-
nemersbouw wordt gekenschetst.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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‘Sweerts de Landas Boven’ 

wint vijfde KwartierKwis 
 
Op zaterdag 28 organiseerde de feestcommissie voor de vijf-
de keer in La Canette de KwartierKwis. Er deden tien straat-
teams mee van maximaal zes personen. Zij streden om de 
titel ‘de Slimste Straat van het Burgemeesterskwartier’. 
Na zeven vragenrondes van zeven vragen, die gemaakt 
en gepresenteerd werden door wijkbewoners, kwam het 
straatteam ‘Sweerts de Landasstraat Boven’ met een ruime 
voorsprong als winnaar uit de bus. De eerste twee kwissen 
waren ook al door dit team gewonnen, maar de twee daar-
opvolgende keren moesten ze de overwinning aan anderen 
laten. Het team ‘Van Eck, wel goed maar niet gek’ werd 
tweede en ‘Gneomar Genoeglijk’ (G.A. van Nispenstraat; 
de winnaar van de derde KwartierKwis) derde. De volgende 
KwartierKwis vindt plaats op zaterdag 1 juli. De inschrijving 
start op Koningsdag om 00.00 uur.

“Wie heeft er nog behanglijm?”. Simpele vraag, 
toch? Mijn gedachten dwalen onmiddellijk naar mijn 
kelderkast waar volgens mij nog wel iets staat. Als 
ik daar een ander mee kan helpen… Een berichtje of 
belletje en in no time staat iemand voor mijn deur 
en maak ik kennis met een buurtgenoot. Met een 
paar muisklikken gaat er een wereld voor je open in 
je eigen buurt. Zo werkt Nextdoor.nl – een digitaal 
besloten buurtpleintje waar van alles uitgewisseld 
wordt. Elke wijk kan er eentje hebben. Een jaar 
geleden, februari 2016, startte de Nextdoor voor de 
Burgemeesterswijk. Wat gebeurde in dit eerste jaar 
van ons digitale buurtplein? 

Het aantal aangesloten buren is binnen een jaar in 
de Burgemeesterswijk uitgegroeid tot 224 personen. 
Niemand stapt er anoniem in, want iedereen heeft een 
profiel(etje). Met regelmaat komt er weer een oproep 
“Verwelkom een nieuw lid”. Je ziet iemands interesses 
en vaardigheden en wat hij of zij waardeert in de buurt. 
Wie daar even voor gaat zitten ziet meteen of hij/zij aan-
knopingspunten heeft om samen iets te ondernemen of 
elkaar op te zoeken. Althans, als je dat wilt… (niks moet, 
er wordt slechts gelegenheid tot contact geschapen). 

Gunnen
Over dit digitale trefpunt van de wijk vliegt dagelijks een 
wirwar aan aanbiedingen, vragen, tips en waarschuwin-
gen heen en weer. Als je zoveel mensen met ervaring 
om je heen hebt, waarom zou je daar geen gebruik van 
maken? Zo vind je een oppas voor je hond of kind, dak-
dekkers, kinderkappers, loodgieters, tegelzetters, schil-
ders, een dj en ook een Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Allemaal in de categorie: “Wie weet er nog een goede 
en betrouwbare…?”. En ontvang je tips over hoe om te 
gaan met vochtbestrijding, gecrashte harde schijven en 
wasmachines. Lenen blijkt een fluitje van een cent. Van 
“Wie heeft er nog een sleuvenzaag?” tot “Kan ik voor een 
dagje feestverlichting en statafels lenen?”. Ja hoor, dat 
kan! Het ligt namelijk 95% van de tijd ongebruikt in de 
schuur bij je buren. Als je elkaar iets gunt, scheelt dat 
heel wat moeite en geld. Makkelijk, duurzaam en je doet 
nog ’s leuke contacten op. Met gesloten beurs ben je zo 
een paar – voor de ander – foute maten dekbedhoezen, 

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.

Dinsdag 14 maart: Van Oerknal tot nu.
Wim Muizebelt, chemicus en docent sterrenkunde, laat zien hoe de aarde zo’n 4½ mil-
jard jaar geleden is gevormd. In de miljarden jaren na de oerknal die aan het ontstaan 
van de aarde voorafgingen, moesten eerst de bouwstenen van de aarde nog gemaakt 
worden. Toen ontstonden in spectaculaire sterexplosies de chemische elementen die 
als bestanddelen dienden voor de vorming van nieuwe sterren en planeten zoals de 
zon en onze aarde. Muizebelt gaat ook kort in op theorieën over het ontstaan van 
leven op aarde. 

Dinsdag 11 april: Kunnen we de bedreigde honingbij nog redden? 
Als imker heeft Arthur Ohm in de afgelopen jaren veel zien veranderen in de wereld 
van de honingbijen. De honingbij wordt bedreigd door nieuwe ziekten (zoals de 
Varroamijt uit Azië, een dodelijke parasiet) en bedreigingen zoals monoculturen in de 
landbouw en nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor daalt het aanbod aan 
waardevolle drachtplanten. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo blijkt de 
honingbij het in de stad best redelijk te doen en met maatregelen als het plaatsen van 
bijenkasten, groene daken en bloemrijke tuinen kan er nog veel meer bereikt worden!

Dinsdag 9 mei: Tuinen met en zonder lijst 
Kunsthistorica Maria Driessen vertelt over de geschiedenis en de ontwikkeling van de 
tuin. Ze laat zien hoe tuinen weergegeven werden in de beeldende kunst en hoe de 
vormgeving van de tuin de wisseling van stijlen in architectuur en beeldende kunst 
volgt. Tegelijk kijkt ze naar echte tuinen, zonder de lijst.

twee lieve hangoorkonijnen en tuinbestrating rijker. Tel uit 
je winst, materieel én immaterieel.

Vinden en verzuipen
Het mooie is vooral dat je elkaar weet te vinden. 
Meedenken met elkaar, weten wat er heel dicht bij jou te 
genieten is. Verkeerd geadresseerde brieven en verloren 
geraakte katten en sleutels komen goed terecht. Nextdoor 
blijkt ook een ‘lopend vuurtje’ in waarschuwing: een 
inbraak in huis of auto is snel bekend. Zo hou je elkaar 
scherp en leef je mee met elkaar. 
En toch…je moet wel leren zwemmen in de Nextdoorzee. 
Niet zelden zie ik op mijn smartphone een berichtje bin-
nenkomen. Eenmaal het scherm geopend verzucht ik 
regelmatig “Oh, alweer Nextdoor: 22 nieuwe berichten 
van je buren vandaag”. Soms meermalen per dag. Ook 
van mensen uit omringende buurten. Ik scroll er door 
heen en binnen twee seconden beslis ik: delete of interes-
sant. Hoewel Nextdoor niet voor commerciële doeleinden 
gebruikt mag worden, hadden we daar af en toe wel eens 
last van. Inmiddels is dat, door een hoop gemopper, uit-
gebannen. Natuurlijk is je behoefte aan de aanbiedingen 
uit kinderkamer- en schuuropruimingen op een gegeven 
moment verzadigd. Anderzijds, als jij iets hebt dat een 
ander nog kan gebruiken aan kinderfietsjes of staaf-
mixers, waarom niet? Het is goed bedoeld. De rest is voor 
Marktplaats. Net zozeer als we geleerd hebben dat discus-
sies over hondenpoep, verkeersgedrag en referenda het 
prettige karakter van dit dorpsplein verstoren en er dus 
niet thuishoren. 

JE MOET WEL LEREN ZWEMMEN IN DE 
NEXTDOORZEE

Opstapje
Sommige buurtbewoners hebben de Nextdoor-
gemeenschap in onze wijk alweer verlaten. “Te druk. Ze 
lopen digitaal de deur bij mij plat”. Gooi je daarmee het 
kind met het badwater niet weg? Immers, je hebt er zelf 
de hand in hoe vaak je buren digitaal bij jou aan de deur 
laat kloppen. Je kunt meldingen per categorie, per per-
soon en ook per buurt uitzetten. Zonder pijnlijk, emotio-
neel over-en-weer geëxcuseer. Lekker makkelijk, vanach-
ter je digitale instrument. En als een bericht(enstroom) 
je niet zint, zie je dat in een oogopslag: let go of je drukt 
op delete. Zonder problemen kan je ook letterlijk & live 
aanbellen bij een berichtenzender – je kent elkaars adres. 
Nextdoor is slechts een opstapje.
Kortom: wie iets met Nextdoor wil, kan er leuke dingen 
mee doen en dito mensen ontmoeten. Wie er niks mee 
wil, wordt geen lid. En wie af en toe een beetje mee wil 
kijken, kan met een paar vingerbewegingen zelf bepalen 
wat digitaal of letterlijk bij hem of haar over de vloer 
komt. 
“Wie weet welke planten dit zijn?”. Ik geniet van zo’n 
vraag. 

Jan-Martin Berghuis

Nextdoor: digitaal je buren over de vloer
TEAM LEEFOMGEVING VAN DE GEMEENTE 
VRAAGT UW MEDEWERKING 
 Sinds kort is ook in onze wijk het Team Leefomgeving 
Arnhem Noord-West actief, niet te verwarren met 
de Commissie Leefomgeving van onze eigen wijk-
vereniging en ook niet met het sociale Wijkteam. 
De Teams leefomgeving zijn een initiatief van de 
gemeente Arnhem. Ze maken samen met bewoners, 
bedrijven en organisaties uit de wijk een zoge-
naamd wijkprogramma. Daarin komt een overzicht 
van de zaken in de wijk die aangepakt moeten 
worden. Het Team Leefomgeving Arnhem Noord-
West (Burgemeesterswijk, Transvaal, Hoogkamp, 
Sterrenburg en Gulden Bodem) bestaat uit Fred de 
Bruijn en Els van Outvorst.

Voor het wijkprogramma hebben ze contact met 
de Commissie Leefomgeving, de wijkvereniging, en 
allerlei professionals, organisaties en betrokkenen 
in de wijk. Maar los daarvan willen ze ook graag 
rechtstreeks de mening van bewoners horen:
1. Wat wilt u behouden ?
2. Wat kan beter ?
3. Wat mag minder ?

U kunt dat aan hen laten via telefoon of mail: 
• fred.de.bruijn@arnhem.nl > 06 37348074
• Els.van.outvorst@arnhem.nl > 026 3773440
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NAAMGEVERS
In deze rubriek vindt u een artikel van Bert Koene over de naamgever van een straat in onze wijk. 
Johan Bosveld maakt voor de achterpagina foto’s van de straat zoals deze nu is.

28 29

In juli 1872 werd mr. François Marinus Christiaan 
Pels Rijcken burgemeester van Arnhem. Hij was 
naar afkomst en karakter een heel ander iemand 
dan zijn voorganger, baron Van Pallandt. Die had 
zich in de eerste plaats edelman gevoeld en had 
zijn ambt er met een zekere afstandelijkheid bij 
gedaan. Pels Rijcken echter kwam uit een burger-
lijk geslacht dat zich in de loop van generaties door 
ijver en plichtsbetrachting had omhooggewerkt. 

Afkomst en voorgeschiedenis
François Pels Rijcken was op 7 mei 1817 geboren 
in Breda als vierde zoon van Christiaan Pels Rijcken 
en Maria Catharina baro-
nes van Heeckeren van 
Brandsenburg. Zijn vader is 
onder andere wethouder van 
Breda geweest. De naam van 
zijn moeder laat niet alleen 
zien dat zijn vader een man 
van voldoende statuur was 
om een edelvrouw te kun-
nen trouwen, maar toont ook 
dat François van moederskant 
Gelderse voorouders had. 
Zijn oudste broer Gerhard 
bracht het tot vice-admiraal 
en minister van marine. De 
twee andere broers werden 
kolonel der artillerie en gene-
raal-majoor der cavalerie. 
François koos echter voor de 
rechtspraak. Hij was korte tijd 
advocaat in Breda en kwam 
in 1846 als substituut-officier 
van justitie naar Arnhem. Op 
7 november 1851 trouwde 
hij in Zeist met Hermina 
Gertruida Lenting. Zij was in 
Batavia geboren. Die koloni-
ale herkomst heeft er mis-
schien toe bijgedragen dat het jonge echtpaar in 1853 
naar Suriname vertrok, waar François Pels Rijcken voor-
zitter werd van het gerechtshof. In 1859 verruilde hij de 
West voor de Oost. In Indië werd hij in 1860 lid van het 
Hooggerechtshof en in 1865 vice-president van het Hoog 
Civiel en Militair Gerechtshof. Zijn Indische carrière werd 
in 1867-1871 bekroond met het lidmaatschap van de 
Raad van Indië. 

De stad Arnhem kreeg in 1872 dus een burgemeester met 
een lang koloniaal verleden, een Indischman die gemak-

kelijk de weg moet hebben gevonden naar het in 1863 
geopende Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek, en die 
zich zal hebben geïnteresseerd voor de oud-Indiëgangers 
onder de welgestelden die zich in de groene rand van 
Arnhem vestigden. 

Nieuwe gemeentelijke taken
Nog rond het midden van de 19de eeuw vond men dat een 
gemeentebestuur voor niet veel meer verantwoordelijk 
was dan orde en veiligheid (politie, brandweer, nacht-
wacht) en elementaire infrastructuur (straten, wateren 
en bruggen). Men zag voor de overheid geen rol in een 
essentiële aangelegenheid als gezondheidszorg. Dat ver-

anderde in 1872 – toevallig 
het jaar van aantreden van 
burgemeester Pels Rijcken 
– door de afkondiging van 
de Epidemiewet, die spoe-
dig door verdere wetgeving 
inzake hygiëne werd gevolgd. 
In die nieuwe tijdgeest paste 
dat het ophalen van vuilnis 
aan de huizen en het beheer 
van de vuilstortplaatsen in 
Arnhem met ingang van1874 
niet meer aan particulieren 
werd overgelaten maar door 
de Gemeentereiniging werd 
uitgevoerd. Het duurde ech-
ter tot 1880 voordat Arnhem 
een gezondheidsdienst kreeg.

ER WAREN OOK 
RAADSLEDEN DIE 
WATERLEIDING ‘EEN 
OVERBODIG ARTIKEL 
VAN WEELDE’ 
VONDEN.

In 1881 viel het principe-
besluit tot aanleg van een waterleiding. Er was echter 
grote onenigheid binnen het college van B en W en in 
de raad over de vraag of de gemeente de waterleiding in 
eigen beheer moest houden, of beter een concessie kon 
uitgeven aan een commerciële onderneming. Er waren 
trouwens ook raadsleden die waterleiding eigenlijk ‘een 
overbodig artikel van weelde’ vonden. Op 30 september 
1882 werd met veertien tegen dertien stemmen gekozen 
voor commerciële exploitatie. Burgemeester Pels Rijcken 
behoorde tot de krappe meerderheid van veertien. Zijn 

stem is dus doorslaggevend geweest. Hij legde daarom 
een uitvoerige stemverklaring af. Volgens hem was het 
een ervaringsfeit dat ‘openbaar bestuur op het terrein 
der nijverheid altijd duurdere en slechtere resultaten 
verkrijgt’. Het was geheel in zijn geest dat ook de stede-
lijke telefoondienst een particuliere aangelegenheid was. 
Overigens werd de telefonie na zijn tijd, in 1897, door de 
gemeente overgenomen. 

Orde en veiligheid
In 1874 stelden enkele raadsleden voor om de kermis 
af te schaffen, omdat die ‘in zeer hoge mate aanleiding 
gaf tot buitensporigheden onzer lagere volksklasse’. De 
kermis was een aangelegenheid van zeer grote omvang – 
de stad stond er letterlijk vol mee – en leidde inderdaad 
tot uitspattingen. Er kwam veel volk op af, ook van ver 
buiten de stad. De Kamer van Koophandel was fel tegen 
een verbod gekant, want de kermis was goed voor de 
middenstand. De tegenstanders van afschaffing hadden 
in 1874 nog succes, maar drie jaar later besloot de raad 
toch dat Arnhem ten behoeve van rust en orde voortaan 
geen kermis meer zou hebben. 
Het volk nam dat niet. Een woedende menigte trok 
naar de burgemeesterswoning aan het Nieuwe Plein. 
Burgemeester Pels Rijcken toonde dat hij in heldhaftig-
heid niet onderdeed voor zijn militaire broers. Hij begaf 
zich onverschrokken in de volksmassa om tot kalmte te 
manen. Toen er toch rellen uitbraken, werd het muitende 
volk door Gele Rijders te paard uiteengedreven. De bur-
gemeester werd naderhand in de raad om zijn kordate 
optreden uitbundig geprezen. De kermis bleef verboden, 
hoe het volk ook morde. 

GELE RIJDERS TE PAARD DREVEN 
HET VOLK UITEEN DAT MUITTE TEGEN 
AFSCHAFFING VAN DE KERMIS.

In 1882 werd de Arnhemse koepelgevangenis gebouwd. 
Zelf was Arnhem geenszins een criminele stad. Het 
politieapparaat was dan ook beperkt. Daarom had bur-
gemeester Pels Rijcken bij de kermisrellen een beroep 
moeten doen op de Gele Rijders. Wanneer van te voren te 
voorzien was dat een bepaalde gebeurtenis extra politie-
mankracht zou vereisen, werd tijdelijke uitbreiding gere-
geld. Zo werd in 1879 geld vrijgemaakt om achttien hulp-
agenten aan te stellen voor de Nationale Tentoonstelling 
van Nederlandsche en Koloniale Nijverheid die van 15 juni 
tot 15 oktober langs de Arnhemse singels plaatsvond. 

De heer Pels Rijcken bleef tot zijn overlijden op 5 oktober 
1884 in functie. Hij is veel meer dan zijn voorganger Van 
Pallandt een ‘hands on’ burgemeester geweest. Hij trok 
zich er weinig van aan of hij zich met bepaalde stand-
punten impopulair maakte. Er werd wel gezegd dat men 
daaraan de koloniaal kon herkennen. De gemeenteraad 
besloot op 25 maart 1899 een straat naar hem te noe-
men.

Bert Koene

Mr. François Marinus Christiaan Pels Rijcken
 (beeldbank Gelders Archief).

De Pels Rijckenstraat

Plattegrond van de Nationale Tentoonstelling van 
Nederlandsche en Koloniale Nijverheid in 1879 (beeld-
bank Gelders Archief).

Hotel Bellevue aan 
de Utrechtseweg was 
in 1882 de eerste 
onderneming met 
aansluiting aan het 
particuliere Arnhemse 
telefoonnet (beeldbank 
Gelders Archief).
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