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Ires Manuel, nieuwe voorzitter kunst- en cultuurcommissie
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• Vrijblijvende prijsopgaaf
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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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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
WIJKVERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER 
Op donderdag 11 mei 2017 houdt de wijkvereniging Burgemeesters-
kwartier haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. U wordt bij 
deze van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Naast 
de gebruikelijke onderwerpen zal het architectenbureau Poelmans-
Reesink van de Zijpendaalseweg een presentatie geven over het 
bovengronds brengen van de St. Jansbeek. Alle reden dus om te 
komen!

De vergadering begint om 20.00 uur (met inloop vanaf 19.30 uur) 
en wordt gehouden in de Molenplaats te Arnhem. Voor informatie 
van de agenda, financiële gegevens en activiteiten van het afgelo-
pen jaar verwijs ik u naar onze website www.bwarnhem.nl 

Barend Freriks, voorzitter



In memoriam Kees Joosse

Bij een noodlottig ongeval met een roeiboot op de Rijn bij Huissen 
kwam op 11 maart onze wijkgenoot Kees Joosse (71) om het 
leven. Kees was lid van de Commissie Leefomgeving en van de 
kascommissie. In zijn werkzame leven was hij leraar, rector van 
het Stedelijk Gymnasium in Arnhem en directeur van de Vereniging 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij die projecten onder-
steunt om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Na zijn 
pensionering werd hij voorzitter van het Stedelijk Netwerk Arnhem. 
Maatschappelijk was hij zeer actief. Kees was een ervaren roeier en 
al 25 jaar lid van Jason. Bij het ongeluk kwamen nog twee andere 
roeiers om. Kees Joosse laat een vrouw, een zoon en twee klein-
kinderen na.

H
M

K
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.
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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

woorden

in de wijk zijn de woorden

er waren woorden rond

en grijze gevels

en vale bomen

de woorden maken wijk

als ze stil is

een tuinhek staat al open

een grijze nevel

die uit het park optrekt

met woorden

de woorden van de wijk

luister maar 

of lees

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

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 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.

Dinsdag 13 juni: Communicatie in de natuur 
Dat dieren met elkaar communiceren, was bekend. Dat ook heel veel andere levende 
wezens als planten, schimmels en bacteriën signalen uitwisselen en dus in feite commu-
niceren is minder bekend. Hoe ze dat doen vertelt bioloog Atze Oskamp. Hij gaat in op de 
ontdekkingen die de wetenschap de laatste decennia heeft gedaan over de communicatie 
in de natuur. Er worden signalen uitgewisseld tussen dieren onderling, tussen dieren en 
planten, tussen planten onderling, tussen planten en schimmels, tussen bacteriën. 
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Toontje Lager – drie muziekbanen: hij gaf muziekles op een middelba-
re school in Ede, was muziekspecialist bij de Biblioservice Gelderland 
en maakte zijn eigen muziek waarmee hij net als in zijn ‘jonge’ jaren 
optrad. Maar zoals dat wel vaker het geval is in het leven, vond hij 
het ene leuker dan het andere. Hij besloot op te houden met zijn werk 
voor de Biblioservice en stak zijn ziel en zaligheid in zijn eigen muziek 
en in de muzikale opvoeding van Edese pubers

"Twee jaar geleden kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik meer tijd aan mijn 
eigen muziek wilde besteden. Omdat ik het al langer niet meer zo zag zitten 
bij de Biblioservice, kwam het vertrek daar dus heel goed uit. En eerlijk gezegd 
voel ik me nu een stuk gelukkiger’’, vertelt Mesie in zijn zonnige woning aan 
de Sweerts de Landasstraat. "Misschien had ik die stap veel eerder moeten 
zetten.’’
Het gevolg van zijn besluit was dat hij buiten zijn onderwijsbaan weer veel 
meer tijd had voor de muziek. Weliswaar heeft hij al zo’n acht jaar zijn eigen 
begeleidingsband, maar nu lokte ook de studio weer. ,,Ik had in de loop der 
jaren veel nieuwe nummers geschreven en daar kwam bij dat de Lakeside 
Studio in Loosdrecht belangstelling had voor een nieuwe plaat.’’ Met een ‘ad 
hoc’ begeleidingsband van studiomuzikanten nam hij de afgelopen maanden 
de nummers voor het nieuwe album op. ,,Het is alleen nog niet gemixt. En 
ik zoek nog een goede zangeres voor drie duetten die op het album komen.’’

IK ZOEK NOG EEN GOEDE ZANGERES 
VOOR DRIE DUETTEN.

Zoals de planning er nu ligt moet de nieuwe cd ‘Voor jou’ in september ver-
schijnen. Maar voor wie niet zo lang wil of kan wachten, is er nu al de single ‘Ik 
wil met jou’, ontstaan als een soort liefdesduet met zijn vriendin Claudia die de 
tekst schreef op muziek van de Italiaanse zanger/schrijver Ligabue. Eigenlijk 
was de tekst een liefdesverklaring van Claudia aan Erik, maar geen van bei-
den had er problemen mee om de wereld van die romantische bekentenis te 
laten meegenieten. ,,Ik schrijf ook alweer nieuwe dingen samen met Claudia. 
Eigenlijk is het wel heel grappig dat we dat nu samen doen.’’ 

Als Toontje Lager maakt Mesie sinds begin dit jaar een clubtour langs allerlei 
muziektheaters in den lande. Bijna aan het einde van de tournee is zijn eigen 
stad aan de beurt tijdens een concert op 6 mei in Luxor. ,,De clubtour was 
eigenlijk een idee van een tourorganisator. Ik ben een keer met hem gaan pra-
ten en toen was het snel rond. Elk concert trekken we zo’n 400 tot 500 mensen 
en nee, niet alleen ouderen. De oudjes zingen natuurlijk met onze hits mee, 
maar ze nemen vaak hun kinderen mee en die vinden het ook geweldig. Als 
ik ze na afloop vraag of ze met hun ouders mee moesten, zeggen ze allemaal 
dat ze zelf mee wilden.’’ 

Veel tijd om op adem te komen heeft de inmiddels 60-jarige muzikant na 
het laatste concert in mei niet. Vanaf het najaar volgt een grote theatertoer. 
Samen met Henk Temming en een op dit moment nog niet bekende andere 
zanger gaat Erik Mesie de theaters in met een muzikale ‘terugblik’ onder de 
titel ‘Nederpop All Stars’. De naam zegt het al: popmuziek van eigen bodem 
en dan vooral de hits uit vervlogen jaren. Het is een project van Luc de Bruin, 
onder meer drummer van de band Alderliefste. De Bruin omschrijft Nederpop 
All Stars als de ‘ultieme Nederpop band, want alle leden hebben stuk voor stuk 
aan de wieg gestaan van een hoofdstuk uit de Nederlandse popgeschiedenis’.
Een beetje trots laat Erik zijn agenda zien met daarin alle tot nu toe geplande 
optredens van Nederpop All Stars. ,,Er zijn al dertig shows aan zalen ver-
kocht, we gaan het hele theaterseizoen 2017-2018 door.’’ Jammer is alleen dat 
Arnhem vooralsnog niet in het rijtje voorkomt. Voorlopig moeten de liefheb-
bers van Erik Mesie en zijn Toontje Lager genoegen nemen met het optreden 
in Luxor. En er komen nog twee singles van het nieuwe album uit, in de zomer 
en in het najaar.

Johan Bosveld
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Froukje Dijkhuizen is sinds kort de nieu-
we penningmeester van de wijkvereniging 
Burgemeesterskwartier. Zij volgde Ben van Dijen 
op die begin dit jaar na een kort ziekbed overleed. 

“Ik ben zo blij dat Ben mij in de laatste week van zijn 
leven heeft kunnen uitleggen hoe hij de financiën van 
de wijkvereniging regelde”, vertelt de 62-jarige Froukje 
Dijkhuizen. “De wijkvereniging was een belangrijk deel 
van zijn leven. Toen duidelijk werd dat Ben ongeneeslijk 
ziek was, moest er snel een opvolger gevonden worden 
die zijn werk als penningmeester wilde overnemen. 
Het bestuur zette een advertentie met een oproep, maar 
er meldde zich niemand uit de wijk. Toen besloot Froukje, 
die al sinds 2011 algemeen bestuurslid is om zelf penning-
meester te worden. “Als zich niemand meldt, doe ik het 
zelf, had ik mij voorgenomen”, vertelt Froukje. “Ik vond 
dat ik de verantwoordelijkheid moest nemen om het werk 
van Ben voort te zetten. Hij heeft alles goed achtergelaten 
en zijn werk moet doorgaan. Ben had een credo: het moet 
goed en zorgvuldig gebeuren. Dat is inmiddels ook mijn 
lijfspreuk geworden.” 

Leuk team
Gemiddeld is Froukje een paar uur per week bezig met de 
financiën van de vereniging. Dat zij ook een fulltime baan 
heeft als apotheker in een ander deel van Arnhem vindt zij 
geen punt. “Ik kan goed plannen en schakelen, dat doe ik 
in mijn dagelijks werk ook.” Zij ervaart het penningmees-
terschap daarom niet als een belasting en heeft het liever 
over het plezier dat het bestuurswerk haar oplevert. 
“Het bestuur is een heel leuk team dat uit mensen bestaat 
van verschillende leeftijden en andere achtergronden. Wij 
hebben een band met elkaar, die na het overlijden van 
Ben nog sterker is geworden. Hij was een belangrijke 
schakel in het bestuur en samen willen we de schou-
ders eronder zetten om dat gemis te compenseren.” 
Mede daarom besloot René Muller, voorheen secretaris 
en nu als bestuurslid contactpersoon voor Kunst- en 
Cultuurcommissie, nog een jaartje aan te blijven. Er is 
daarom één vacature in het bestuur, die op korte termijn 
vervuld moet worden. Mogelijk volgen er meer vacatures 
omdat er een aftreedschema is voor de zittende bestuurs-
leden. 
Froukje Dijkhuizen hield zich de afgelopen jaren bezig met 
de Feestcommissie en de werkgroep Ouderen, en met dat 
werk gaat de nieuwe penningmeester stoppen. Het is nog 
niet bekend welke functies er in het bestuur vrij komen 
want de huidige bestuursleden hebben afgesproken van 

NIEUWE PENNINGMEESTER FROUKJE DIJKHUIZEN: 

‘Het is fijn iets 
voor je wijk te doen’

functie te gaan rouleren. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de interesses en kwaliteiten van nieuwe 
kandidaat-bestuursleden.

Goede leven
Het bestuur vergadert één keer in de twee maanden bij 
toerbeurt bij iemand thuis. Saai zijn die vergaderingen 
zeker niet. “De discussies zijn heel geanimeerd en wij 
bespreken alles, van zaken in de wijk tot persoonlijke 
belevenissen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur 
en zijn meestal rond 22.00 uur afgelopen. Wij houden ook 
van het goede leven, want daarna genieten we met zijn 
allen van een glaasje wijn en praten we nog na.’
Als algemeen bestuurslid ben je contactpersoon voor een 
commissie en daardoor leer je veel mensen in de wijk 
kennen, zegt Froukje uit ervaring. “Er wonen heel veel 
actieve mensen in onze wijk. Bovendien is het fijn om iets 
voor je wijk te doen.”      
   
Mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie kun-
nen vrijblijvend contact opnemen met voorzitter Barend 
Freriks, M 06-22981577 of mail: b.j.freriks@kpnplanet.nl

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

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 
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De Nederlandse kanonneerboot nr. 2 onder commando van 
Van Speyk ontploft op de Schelde bij Antwerpen. Het schil-
derij uit 1832 is van Martinus Schouman en hangt in het 
Rijksmuseum.
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Op 7 november 1889 benam een kanonnier van de 
Gele Rijders zich in het Artilleriepark van het leven 
door vóór een geladen kanon te gaan staan en aan 
het ‘aftrektouw’ te trekken. De granaat schoot niet 
alleen de Gele Rijder aan stukken maar raakte ook 
een volgeladen munitiewagen die ontplofte. De 
explosie was tot voorbij Nijmegen te horen, aldus 
de kranten uit die tijd. Wat is er bekend over de 
zelfmoordenaar en zijn motieven?

Het zou gaan om een “kanonnier eerste klasse E., een 
Limburger van geboorte, een stil en ernstig man, in den 
laatsten tijd zoozeer aan den drank verslaafd geraakt dat 
hij gestraft was met degradatie van brigadier tot kanon-
nier; deze vernedering moet hem tot de wanhopige daad 
gebracht hebben.” Drank, degradatie en zich vernederd 
voelen worden dus als motief aangevoerd. Maar waarom 
een zelfmoord met een kanon, “een manier zooals er in de 
geschiedenis der zelfmoorden geene moet voorkomen”?

Veaust/Faust
Interessant is wat de Drentsche en Asser Courant (zie 
inzetje) schrijft die de herberg bezocht waar de kanonnier 
zijn laatste borrel dronk, niet kon betalen en zijn zelf-
moord in bedekte termen aankondigde met de woorden: 
“Ge moet naar buiten kijken; ik steek een vuurwerk af.” 
De krant had een gesprek met herbergierster Jas, die ook 
een afscheidsbriefje van hem gekregen had, ondertekend 
met de naam Veaust. Zij wist te vertellen dat de zelfmoor-
denaar Veaust als bijnaam had omdat hij altijd in de Faust 
zat te lezen.

Het is allemaal speculatie, maar wie weet werpt het 
enig licht op deze curieuze zelfmoord. Dr. Faust is het 
beroemdste boek van Goethe. Hij werkte er eigenlijk 
zijn hele leven aan. Het eerste deel verscheen in 1806, 
het laatste pas na zijn dood, in 1832. Als één geheel 
verscheen het boek in 1887. Dr. Faust is een gedreven 
geleerde die zich genoodzaakt voelt een pact te sluiten 
met de duivel (Mephistopheles). De grote thema’s van de 
Romantiek (rationaliteit versus irrationaliteit) komen er in 
aan de orde. Faust raakt erdoor verscheurd.
 
Goethe
Dat een kanonnier dit boek als dit leest is bijzonder. 
Wellicht las hij naast dit moeilijke boek ook andere boe-
ken uit de Romantiek, bijvoorbeeld Goethe’s ‘Die Leiden 
des Jungen Werther’ waarin de overgevoelige Werther 
zelfmoord pleegt met een pistool. Zelfmoord was in de 
19e eeuw een actueel thema. Niet alleen deze soldaat, 
maar ook bijvoorbeeld Vincent van Gogh pleegde in 1890 
zelfmoord. Vincent en Werther deden het met een pistool. 
Wilde onze kanonnier zelfmoord plegen met de overtref-
fende trap van een pistool, een kanon? Voor zover bekend 
had niemand dat nog vóór hem gedaan. 
In de negentiende-eeuwse literatuur was de eigenhan-
dige dood een populair thema. Madame Bovary (Gustave 
Flaubert, 1857), Anna Karenina (Leo Tolstoj, 1879), Eline 
Vere (Louis Couperus, 1887) en De Zelfmoordenaar (Piet 
Paaltjes, 1852) zijn daar voorbeelden van. Letterkundige 
Marita Mathijsen schreef in 2000 in De Gids een aardig 
artikel over zelfmoorden in de negentiende eeuw. Ze 
maakt een onderscheid tussen eervolle en oneervolle 
zelfmoorden.

Artilleriepark: Gele Rijder 
schiet zichzelf met 
kanon aan flarden (deel 2) 

Wijkgeschiedenis

Oneervolle zelfmoorden
Oneervolle zelfmoorden waren een 
manier om af te rekenen met schur-
ken: inhalige mannen die hun vrouw 
mishandelen, oplichters die hun rijk-
dom verliezen, heksen die in het vuur 
springen, verraders die zichzelf uit 
wroeging ophangen zoals Judas Iscariot 
deed. Oneervolle zelfmoordenaars ster-
ven meestal door verhanging of ver-
drinking. Zoals de depressieve man in 
het gedicht ‘De zelfmoordenaar’ van de 
schrijver-predikant Piet Paaltjes. De laat-
ste beroofde zich in 1894 overigens ook 
zelf van het leven. Depressief geworden 
na het overlijden van zijn vrouw hing 
hij zich aan een gordijnkoord op in zijn 
bedstee.

Eervolle zelfmoorden
Eervolle zelfmoordenaars maken gebruik 
van andere middelen: ze springen 
van een toren (Jan van Schaffelaar) 
of ze doden zichzelf met een pistool 
(zoals Goethe’s Werther) of de gifbeker 
(Socrates). Of ze blazen zichzelf op zoals 
luitenant-ter-zee Van Speyk. Toen zijn 
kanonneerboot in 1831 in handen van 
Belgische opstandelingen dreigde te val-
len, liet hij zijn schip op de Schelde bij 
Antwerpen de lucht in vliegen door zijn 
brandende sigaar in een vat buskruit te 
steken. Deze zelfmoord, waarbij 28 van 
de 31 bemanningsleden omkwamen, is 
bejubeld en verheerlijkt. Van Speyk werd 
een nationale held. Misschien diende 
hij wel als inspiratiebron voor de Gele 
Rijder.
Speelde de 19e-eeuwse literatuur een 
rol in de zelfmoord-met-een-kanon van 
de Gele Rijder? Nogmaals, het is spe-
culatie, maar uitgesloten is het niet. 
Veel historische zelfmoorden waren een 
inspiratiebron voor fictie. Vreemd eigen-
lijk dat deze merkwaardige zelfmoord 
nooit aanleiding voor een roman of 
gedicht geweest is. Zo’n unieke zelf-
moord moet schrijvers toch ‘triggeren’ 
(om maar eens een toepasselijke meta-
foor te gebruiken)?

Henk Donkers 

Dr. Faust en de duivel

ARNHEMSCHE COURANT VAN 7 NOVEMBER 1889 

Hedenmorgen te kwart over 8 uren werden de bewoners onzer stad, en 
meer bijzonder die van den Amsterdamschen weg, opgeschrikt door een 
buitengewoon sterken slag, die de huizen deed trillen en de glazen deed 
rinkelen. Zoo iets ongehoords deed in de eerste oogenblikken denken aan de 
ramp van Antwerpen (1). Men wist reeds dadelijk te vertellen, dat onze stad-
genoot, de overste Nijland, met een lading dynamiet van Pannerden naar 
Lobith op reis was. Zou hem een ongeluk zijn overkomen? Spoedig brachten 
melkboer, bakker en courantenjongen in deze de noodige opheldering. Een 
der manschappen van het korps rijdende artillerie had op de afschuwelijkste 
wijze zelfmoord gepleegd, door een kanon te laden met een granaat-kartets, 
en door voor het kanon te staan en aan het aftrektouw te trekken, zich in 
stukken te schieten. De beschrijving hoe die stukken romp en ledematen 
over het terrein verspreid lagen zou te afschuwelijk zijn. De ruggegraat was 
zelfs over het dak van een der aanwezige schuren geslingerd.
   De projectielen van de granaat-kartets waren terechtgekomen in een der 
vele aanwezige, volgeladen voorraadwagens. Van dezen vond men slechts 
eenige verkoolde splinters over. De inhoud was in de lucht gevlogen en had 
eene belangrijke verwoesting aan het materieel teweeggebracht: verschei-
dene geheel ontredderde voorwagens, affuiten en parkwagens. De kogels in 
den voorwagen geborgen, werden door de lucht geslingerd en vielen, zooal 
niet gesprongen, in het aangrenzende weiland.
   Het is op het gevaarlijke hiervan, dat wij de aandacht willen vestigen. 
Mocht door iemand een kogel in het veld gevonden worden, dan is het zaak 
dien niet aan te raken, maar te laten liggen en den parkwachter tegenover 
Sonsbeek te waarschuwen. Behalve het gevaar aan het oprapen en mede-
nemen verbonden, zou het laatste als diefstal van ’s lands eigendommen 
beschouwd kunnen worden.
   In de huizen bewoond door de heeren Raaimakers en Gombault waren 
vooraan de straat groote spiegelruiten gebroken.

(1) Op 6 september 1889 ontplofte de munitiefabriek in Oosterweel bij 
Antwerpen. Daarbij vielen 95 doden.

Van Speijk steekt 
zijn sigaar in 
het kruitvat en 
brengt zijn kanon-
neerboot tot ont-
ploffing voordat 
deze in handen 
van Belgische 
opstandelingen 
(links boven) 
valt. Jacobus 
Schoemaker 
Doyer maakte 
dit schilderij in 
1831; het hangt in 
het Amsterdams 
Historisch Museum.
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Het Amsterdamse Concertgebouw heeft al vele 
jaren zijn drukbezochte concert op zondagochtend, 
de Rotterdamse Doelen zijn zondagmatinee. Maar 
wie Amsterdam of Rotterdam te ver weg vindt, 
kon afgelopen weken genieten van de ‘matinees’ 
in enkele huiskamers in de Burgemeesterswijk. 
Hoewel muziek of ander kunstzinnig vertier onze 
wijk niet vreemd is, was de kwaliteit van de drie 
optredens van een ongekend niveau. En om nog-
maals het Concertgebouw te noemen: dezelfde top-
artiesten die daar graag geziene gasten zijn, traden 
nu op in de Arnhemse huiskamers.

Het was dus niet overdreven dat de Kunst- en 
Cultuurcommissie van de Wijkvereniging de optredens 
‘Meesters in de Wijk’ had genoemd. Want dat waren 
celliste Quirine Viersen, het trompet-accordeonduo Eric 
Vloeimans/Tuur Florizoone en dichteres/performer Tjitske 
Jansen. Of zoals lid van de Kunst- en Cultuurcommissie 
Tjeerd Kootstra het zegt: ,,We hadden al eerder muzikale 
en andere culturele rondjes in de wijk gehad, maar nog 
nooit eerder hadden we zulke professionele kunstenaars 
in de huiskamer.’’
Kootstra zit al zo’n tien jaar in de Kunst- en Cultuurcommissie 
en droomde al langer van een serie concerten op profes-
sioneel niveau. ,,Ik wilde muziek uit een bijzondere hoek, 
zowel klassiek als jazz. Ik organiseerde vroeger voor mijn 
werk ook concerten, dus het was bekend terrein.’’ Ires 
Manuel, al zo’n vijf jaar lid van de commissie en sinds 

een half jaar voorzitter vult aan: ,,Tjeerd kent enorm veel 
artiesten en weet wat hier past en wat hun kwaliteiten 
zijn. Mede dankzij hem waren de concerten een dave-
rend succes. Elk concert werd twee keer opgevoerd en ze 
waren allemaal uitverkocht.’’

Topartiesten
Voordat Quirine Viersen op 5 maart de spits afbeet in de 
huiskamer van Tjeerd Kootstra had Ires wel een beetje 
de zenuwen gehad, zegt ze. Niet omdat ze bang was dat 
de belangstelling zou tegenvallen, want de kaartverkoop 
ging als een speer. ,,Maar je bent afhankelijk van verschil-
lende dingen of het allemaal goed gaat. Past de artiest in 
het gezelschap, is de interactie met het publiek goed; dat 
soort zaken.’’ De vrees bleek ongegrond, want de twee 
uitvoeringen van de celliste waren indrukwekkend. Bach 
en Britten maakten diepe indruk op de concertbezoekers; 
dat gold zowel de Duitse barok van Bach als de meer 
hedendaagse muziek van de Britse componist (bij velen 
bekend van zijn War Requiem). 
Drie weken later was het de beurt aan jazztrompettist Eric 
Vloeimans en de Belgische accordeonist Tuur Florizoone. 
In de zonnige huiskamer van …. regen de musici prach-
tige, vaak intieme melodieën aaneen, aan elkaar gepraat 
met de nodige droge humor. Wie Vloeimans al kende wist 
dat hij met zijn ‘fluistertrompet’ een bijna serene sfeer 
kan oproepen. Tijdens dit concert werd die stemming nog 
eens versterkt door de soms bijna tango-achtige accor-
deonklanken. Het resulteerde tot tweemaal toe in een 

staande ovatie, waarna Vloeimans en Florizoone tot de 
laatsten behoorden die ‘naar huis gingen’. 

TJITSKE JANSEN: “JE BENT GELUKKIG ALS 
JE JE HERINNERT WAAR JE ALS KIND VAN 
DROOMDE”

De serie Meesters in de Wijk sloot af met een optreden 
van schrijver/dichter/performer Tjitske Jansen, die een 
verkwikkende en tot nadenken stemmende performance 
gaf, misschien nog het beste te omschrijven met een 
eigen citaat van Jansen: ,,Volgens Freud ben je gelukkig 
wanneer je je herinnert waar je als kind van droomde.’’ 
Tijdens haar optreden was ze inderdaad als een gids die 
haar publiek hielp om de weg naar die kinderdromen 
terug te vinden.

Een nieuwe serie Meesters in de wijk
Nog voordat de laatste optredens waren geëindigd, stond 
het voor de Kunst- en Cultuurcommissie al vast dat er 
volgend jaar een tweede serie komt. Ires: ,,Het is echt 
onze ambitie om dit vaker te gaan doen. Deze optredens 
waren een beetje een testcase, maar we hebben al een 
lijstje klaar liggen voor volgend jaar en misschien komen 
er dan wel vier concerten.’’ Tjeerd vult aan: ,,Met deze 
concerten hebben we bewezen dat we mensen met elkaar 
kunnen verbinden door middel van muziek.’’ En gezien de 
zeer geanimeerde inloop en de borrels na afloop is dat 
bewijs onomstotelijk.

Topartiesten in huiskamers 
Dat smaakt naar meer

Dat er volgend jaar weer ‘Meesters in de Wijk’ komen, 
staat dus al min of meer vast. De commissie heeft in 
ieder geval genoeg tijd om alvast te gaan nadenken over 
de vorm van die uitvoeringen. Ires: ,,Misschien proberen 
we een concert te combineren met een soort masterclass 
voor jongeren uit de wijk. We hebben nu laten zien dat 
we als commissie mooie dingen van hoog niveau kunnen 
organiseren, het zou mooi zijn als we daar ook jongeren 
bij zouden kunnen betrekken. In ieder geval weten we 
nu al dat er genoeg huiskamers zijn, hoewel iedereen 
welkom is om zijn huiskamer aan te melden. Een mooie 
vleugel is in ieder geval welkom.’’

Lichtkunst
Nu de huiskamerconcerten achter de rug zijn, kan de 
Kunst- en Cultuurcommissie weer met frisse energie gaan 
nadenken over andere, nieuwe evenementen. Ideeën zijn 
er genoeg. ,,Ik zou heel graag iets willen doen met een 
lichtfestival’’, mijmert Ires. ,,Of samen met lichtkunste-
naars en de wijkbewoners als een soort community-art de 
wijk op een andere manier uitlichten. Nieuwe, kunstzin-
nige verlichting die duurzaam, blijvend is. Want als je nu 
’s avonds door de wijk loopt, is het toch wel een beetje 
saai met overal dezelfde verlichting. Je zou zelfs kunnen 
denken om iets samen te doen met kunstenaar Daan 
Rosegaarde, die veel projecten met licht doet.’’

Beelden in alle driehoekjes
En Tjeerd denkt al weer na over een ander idee. Mede  f
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Tjitske Jansen
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dankzij hem kwam er jaren gele-
den het beeldje Vogelmannetje 
van kunstenaar Erik Buijs op het 
driehoekje tussen de Van Eckstraat 
en de Lawick van Pabststraat 
en volgens Tjeerd verdient dat 
navolging: ,,In de wijk zijn veel 
meer van die driehoekjes. Het 
Burgemeestersplein heeft Audrey 
Hepburn, hoewel dat meer een 
monument is, en op het driehoek-
je tussen de Amsterdamseweg 
en de Burgemeester Weertsstraat 
staat nu het beeld van Klaas 
Gubbels. We zouden kunnen pro-
beren om op alle driehoekjes en 
pleintjes in de wijk een mooi beeld 
te realiseren.’’ Kortom, om de 
woorden van Tjeerd te gebruiken: 
,,De Kunst- en Cultuurcommissie 
lijkt misschien een beetje een for-
mele club, maar we kunnen heel 
mooie dingen organiseren.’’

Johan Bosveld

< Quirine Viersen

Tuur Florizoone en Eric Vloeimans
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Op de dag dat ik Willem Jan Mulder spreek, staat op de 
voorpagina van De Gelderlander een foto van vrolijk 
dansende koeien op hun eerste lentedag in de wei. Dat 
kan geen toeval zijn: de aanleiding voor ons gesprek is 
het gedicht ‘Heilige koe’ waarmee Mulder vorig najaar 
een van de winnaars van de foto- en poëziewedstrijd 
‘Denkend aan Arnhem’ was.

DE QUANTUMMECHANICA EN DE 
SPIRITUALITEIT GAAN ALLEBEI OVER 
DINGEN DIE WE NIET ZIEN MAAR DIE ER 
WEL ZIJN.

Als onderwerp voor zijn gedichten kiest Mulder vaak iets 
kleins, dat hij vervolgens verbindt met grotere zaken: de 
samenleving, de grote vraagstukken in de wereld. “Poëzie 
biedt schoonheid en troost” zegt hij, “maar het vraagt ook 
een bepaalde instelling van je: associatief en theatraal, maar 
ook empathisch. Ik probeer me letterlijk te verplaatsen in het 
object waarover ik schrijf en me open te stellen voor wat het 
mij te zeggen heeft. Ik ben geboeid door quantummechanica 
én door spiritualiteit. Dat lijken twee totaal verschillende din-
gen, maar ze hebben meer gemeen dan je denkt: beide gaan 
ze over wat wij niet zien maar wat er toch is.” 
Hij vertelt hoe hij geïnspireerd raakte door de koeien in de 
Sonsbeekweide die recht tegenover zijn huis ligt. “Zoals die 
grote dieren daar huppelend met hun massieve lijven de wei 
in gingen, dat raakte en ontroerde me. Het is uniek dat er 
midden in de stad zo’n schouwspel te zien is”. 
In zijn gedicht zitten ook minder lyrische beelden. De heilige 
koeien die mechanisch door de stad razen, laten niets aan de 
verbeelding over. En ze staan diametraal tegenover de rust 
van de Lakenvelders. Daarom sluit het gedicht af met ‘Slow 
down brother’. “We moeten naar een wereld waar het er wat 
minder hard aan toegaat.” 

Loes Meeuwissen

Willem Jan Mulder is van oorsprong theatermaker en drama-
docent, maar zijn bezigheden en interesses bestrijken een 
veel groter gebied. Zo werkte hij samen met dichter Huub 
Oosterhuis, Marnix Kappers en Loes Luca aan het met de 
Multatuli-theaterprijs bekroonde ‘Hoor de merel; ja ik luister’. 
Dat hij in een huis woont met bijna dezelfde naam is evenmin 
toeval. 
De afgelopen jaren raakte hij steeds meer gefascineerd door 
de poëzie, als liefhebber en actief beoefenaar van de dicht-
kunst én als docent - hij geeft poëzievoordachtscursussen bij 
boekhandel Ongerijmd. 

Theatermaker, dramadocent en dichter Willem Jan Mulder:

“Ik ben geboeid door 
quantummechanica én 
door spiritualiteit” 
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heilige koe

meimaand
intocht in sonsbeekweide
dansend met 4-potige sprongen

klappende omstanders rond hekken
die vier van arnhem zijn er weer

jeruzalem of iets brussels door Ensor
beiden juichen met overslaande hartritmes

vrijheid en ruimte
verlangens ingelost

en in het hart van de stad
waar andere koeien mechanisch razen
liggen zij stil onder witte lakens
geometrische middeleeuwse mondriaan 
ontwerpen
of staan te staan met witte staartpunt en 
witte kop
zwoel met zwartomrande ogen
schofthoogte 148 cm
600 kilo rust per stuk

exoten in de stad
niet gevlucht of opgejaagd
een pastorale 2016

geen oorlog
2 heiligheden aan beide zijden van vlees 
en blik
niet storend en vermijdend
geen fremdkörpers

rondom meditatiebanken
buitenlucht louvre
zonder museum- of arnhemkaart

liever nooit november
dan blazen ze de aftocht
wij kaal alleen
geen boe of bah

zij zijn ook niet winterhard
volgend jaar misschien

ik zing slow down brother
repeat aub

Willem Jan Mulder
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Vele zijn al meer dan 250 jaar oud en steeds vaker 
leggen ze vanwege hun ouderdom het loodje. In men-
selijke termen gesproken, lopen nogal wat bomen in 
Park Sonsbeek op hun laatste benen. Het zijn vooral 
de beuken, nog in opdracht van baron Van Heeckeren 
of zijn voorgangers geplant, die in de herfst van hun 
leven zijn beland en daarom extra zorg en aandacht 
nodig hebben. Soms moeten de parkbeheerders reso-
luter ingrijpen en krijgt een boom een rode cirkel om 
zijn stam geschilderd; dan is zijn einde nabij. 
Ook de afgelopen wintermaanden werd weer een 
flink aantal bomen in Sonsbeek en Zijpendaal gekapt. 
De meeste omdat ze vanwege hun slechte staat een 
gevaar voor wandelaars konden opleveren, andere 
omdat ze teveel ruimte voor mooiere, gezondere 
exemplaren innamen. Wat na het kappen rest, zijn 
keurige stapeltjes in stukken gezaagde boomstam-
men en de herinnering aan een ruim twee eeuwen oud 
monument. 
Parkwachter Jeroen Glissenaar is medeverantwoorde-
lijk voor de veiligheid in het park. Op zijn dagelijkse 
inspectietochten haalt hij met de hulp van andere 
bomendeskundigen de zwakke exemplaren eruit. Maar 
om te zeggen dat Glissenaar en de andere deskundi-
gen elke boom in Sonsbeek kennen, is misschien wat 
overdreven. Daarom blijft ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen een waarschuwing op haar plaats. Na elke 
storm sneuvelen in het park bomen die niet bestand 
bleken tegen het natuurgeweld. Dus, benadrukt ook de 
parkwachter, ga bij storm of heel harde wind niet in het 
park wandelen. Zelfs een gezonde boom kan krakend 
ten onder gaan. 

Johan Bosveld

Het einde van de oudste 
bewoners van Sonsbeek 
en Zijpendaal
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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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Nieuws 
uit het bestuur
Op zaterdag 11 maart 2017 werd onze wijkvereni-
ging geconfronteerd met het plotselinge overlijden 
Kees Joosse, lid van de Commissie Leefomgeving 
en kascommissie. Kees kwam om het leven na een 
noodlottig ongeval op de Rijn bij Huissen. Vooral 
in de commissie Leefomgeving is de verslagenheid 
groot. We zullen de professionele inbreng van Kees 
missen.

Het dagelijks bestuur heeft een gesprek gehad met 
leden van het Team Leefomgeving van de gemeen-
te Arnhem. Dit team zal voor ons een belangrijke 
gesprekspartner worden en zijn. De wijkactieplan-
nen en de financiering zullen in samenspraak met 
dit Team worden besproken en vastgesteld. Ik 
adviseer u via de website op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen in de wijk.

Binnen het bestuur is gesproken over de samen-
stelling van het bestuur na het overlijden van onze 
penningmeester Ben van Dijen. Het is gebruikelijk 
dat een bestuurslid een communicatielijn heeft 
met één van de commissies. Na een paar jaar 
is het wenselijk om een roulatie tussen de leden 
plaats te laten vinden. Na het overlijden van onze 
penningmeester is er een vacature ontstaan voor 
een algemeen bestuurslid. In dit wijkcontact staat 
een oproep om u aan te melden als bestuurslid. 
Na benoeming van dit nieuwe bestuurslid zal de 
samenstelling binnen het bestuur vormgegeven 
worden. Ik roep u graag op om ons bestuur te 
komen versterken. Onze wijk is het waard!

Samen met het bestuur van de wijkvereniging 
de Hoogkamp is er een gesprek geweest met de 
Stichting Welzijn Ouderen en Team Leefomgeving 
over een nieuw aanbod voor minder mobiele oude-
ren in onze wijk. Het is een initiatief van de ANWB 
onder de noemer: ANWB Automaatje.
Doel is om via vrijwilligers in de wijk deze doel-
groep met de auto te brengen naar bijvoorbeeld: 
de dokter, kapper, ziekenhuis, winkel, vriendin enz. 
Binnen de gemeente Arnhem wordt dit aanbod 
verder ontwikkeld. Wij zullen u op de hoogte hou-
den van de uitwerking van dit initiatief.

Onze algemene ledenvergadering zal dit jaar 
plaatsvinden op donderdag 11 mei 2017 in de 
Molenplaats. De avond begint om 20.00 uur. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda.
De informatie zal via onze website 
worden gepubliceerd.

Barend Freriks, 
voorzitter
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In het vorige nummer schreef ik dat mensen dikwijls 
gedachteloos voorbijgaan aan een huis, tenzij het een zeer 
opvallend huis is dat zich onderscheidt van de andere. Voor 
menigeen is een huis als alle andere, één van de vele. Niet 
meer en niet minder. Men richt zijn aandacht er pas op als 
men het nest verlaat en er een nodig heeft. Ons brein ziet 
plotseling huizen waar men eerst achteloos aan voorbijging. 
Het is als met auto’s. Du moment dat je interesse hebt voor 
een bepaald model uit een zekere klasse, zie je er ineens 
een heleboel rijden van dat type. Je selecteert ze. De rest 
maak je grijs en onbetekenend. Het mooiste voorbeeld voor 
mij van deze selectie was, dat ik tijdens wandelingen door de 
parken Sonsbeek en Zijpendaal met mijn hond slechts her-
kend werd in combinatie met mijn hond: “Ha! Daar hebben 
we het baasje van Simba”, een grote Newfoundlander, later: 
“Ha, het baasje van Donna”, een bordercollie. Zonder hond 
werd ik genegeerd; misschien dacht men wel: wat doet die 
man hier zonder hond? Plotseling wordt de hondenliefhebber 
een verdacht individu. Typisch, dat brein van ons.
Tegenover mijn huis in het Artilleriepark staat Aerenheem 
binnen dezelfde hekwerken. Ook bij die naam gaat mijn 
brein aan het werk. In allerlei gedaantes kom ik dat woord 
tegen. Ongetwijfeld heeft het woord iets te maken met onze 
stadsnaam. In 893 wordt het dorpje Arneym voor het eerst 
beschreven. Ook komt de naam Arnehem voor. Mogelijk heeft 
de naam iets te maken met heem, heim, huis van Arent?
Ik kan me nog herinneren dat Aerenheem gebouwd werd in 
het Burgemeesterskwartier. Er was nogal wat ophef over. In 
1988 stond de bouw voor de deur. De huidige nieuwbouw 
van het Artilleriepark liet nog op zich wachten tot 2001. 
Aerenheem was bedoeld voor senioren. Als ik het gebouw 
vanuit mijn raam bekijk word ik er niet vrolijk van. Het deto-
neert in de buurt met zijn herenhuizen van plus minus 1900. 
Ik kan me het verzet van de buurt wel voorstellen. Dat had 
fraaier gekund.
Aan de achterzijde van het gebouw is een parkeerplaats. Die 
staat behoorlijk vol met vooral kleine auto’s. Die passen bij 
het tijdsgewricht van het leven waarin de mensen verkeren. 
Men wordt te oud om de oude stal te onderhouden, of heeft 
er geen puf meer in en kiest voor klein: huis, auto, geen 
tuin, geen onderhoud. De meesten hebben hun huis ver-
kocht, gaan huren en hebben zo een potje voor de oude dag. 
Dikwijls zie ik een auto van de ANWB verschijnen, vaker hier 
dan elders. Probleem: een lege accu. Tja, als je niet rijdt in 
zo’n vehicle doet hij het niet meer uit verveling. 
Bij het lezen van de naam Aerenheem dwalen mijn gedachten 
diep de middeleeuwen in en denk ik aan: graven, hertogen, 
oorlogen tegen de Fransen (Lodewijk XIV), tollen, stadsrech-
ten, wallen en muren. Gevechten tegen de Bourgondiërs en 
de Habsburgers. Wij waren een onafhankelijk Hertogdom en 
hebben het afgelegd tegen de Habsburgers onder Karel V 
in 1543. Wat hebben de Arnhemmers geleden onder al die 
strijd. Alle vreemde soldaten moesten gevoed worden door 
de Arnhemse bevolking. En dan nog WOII. Dapper volkje, die 
Arnhemmers.

Jaap van den Berg 

HUISNAMEN II
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Samen met Martin de Jong, die vanuit de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) tijdelijk is aangesteld om de contacten met de wijk 
buurt te stimuleren en de relatie tussen de kerk en de samenleving te 
versterken, is koster Wim de Rooij onvermoeibaar bezig voor kerk en 
samenleving. Want een moderne kerk is meer dan alleen een huis van 
gebed en geloofsbeleving. Niet voor niets kennen veel wijkbewoners 
de Diaconessenkerk dan ook van de jaarlijkse bazaar en boekenbeurs 
(de eerste woensdag en zaterdag in november), en sinds twee jaar de 
kunstmarkt. Toch vindt de koster dat de kerk en de zaaltjes van De 
Bakermat veel meer gebruikt zouden kunnen worden voor wijkgebon-
den activiteiten. 
Niet dat er nu weinig gebeurt. De Rooij somt aan de hand van zijn agen-
da op welke activiteiten er plaatsvinden in het gebouw op de hoek van 
de Izaäk Evertslaan en de Van Nispenstraat. ,,Elke donderdag zit hier de 
trombosedienst, er zijn allerlei cursussen, Verenigingen van Eigenaren 
vergaderen hier evenals de wijkteams van de gemeente. Er zijn af en 
toe wijkpreventiebijeenkomsten en elke tweede dinsdag van de maand 
is er de drukbezochte themaochtend. Verder hebben we een maande-
lijkse kookgroep waar iedereen  niet alleen kerkleden – een hapje kan 
eten en sinds kort bieden we ook onderdak aan het repaircafé. Vorig 
jaar zomer hebben we de keuken in De Bakermat geheel vernieuwd en 
boven bij de kerkzaal een toiletgroep bijgeplaatst.’’ En dan noemt de 
koster de kunst- en boekenbeurs en de bazaar niet, want die kennen we 
allemaal wel. Net zoals we weten dat hier jaarlijks het sinterklaasfeest 
voor de wijk wordt gehouden.

WE WILLEN GEEN ZIELTJES WINNEN, MAAR DE 
SAAMHORIGHEID VERSTERKEN.

Los van de hiervoor genoemde activiteiten wordt het gebouw als kerk 
gebruikt. Uiteraard voor de zondagse diensten, maar ook voor uitvaart-
plechtigheden, de Jeugdkerk en 19+groep, het Stadspastoraat (dat 
ook cursussen en thema-avonden organiseert), Diaconie en catechese 
(zowel voor kinderen als volwassenen) en de Cantorij, het koor dat 
muzikaal bijdraagt aan de kerkdiensten. En dan is er nog een zaaltje 
dat vrijwel volledig ter beschikking staat van de ‘Algemene Kerk’, een 
geloofsgemeenschap die op alle dagen van de week twee keer per dag 
een bijeenkomst heeft.
,,Als je het zo allemaal opsomt, is het best veel’’, zegt De Rooij. ,,Maar 
we zijn ambitieus en willen eigenlijk wel meer. Het zou zo moeten zijn 
dat als je iets in de wijk wilt organiseren je het hier doet. Niet omdat 
we als kerk zieltjes willen winnen, maar omdat we de saamhorigheid 
in de wijk willen stimuleren. Daarom werken we ook graag mee aan 
nieuwe initiatieven. Sinds ruim een jaar hebben we op de hoek van ons 
eigen terrein een ‘buurtbank’ geplaatst met daarnaast een boekenuit-
leenkastje. Hiervoor komen mensen soms van ver om een boek te lenen 
of te ruilen.’’
Dat het de kerk niet in de eerste plaats gaat om nieuwe zieltjes te wer-
ven, blijkt wel uit het feit dat veel van de huidige activiteiten lang niet 
alleen door gemeenteleden van de Protestantse Kerk worden georga-
niseerd. De Rooij: ,,Neem bijvoorbeeld de bazaar. Van de mensen die 
daar als vrijwilliger aan meewerken is de helft lid van de kerk, de andere 
helft is niet betrokken bij onze PKN-gemeente en komt soms zelfs uit 
andere wijken of omliggende plaatsen.’’
Een van de wensen van de kerkenraad is het geleidelijk vaker onder-
dak bieden aan kleinschalige familie-achtige bijeenkomsten vanuit de 
wijk. ,,Dat zou heel goed overdag kunnen. Liever niet ’s avonds en 
liever ook niet door mensen die we niet kennen, zodat we zeker weten 
dat de buurt er geen last van heeft.’’ Maar de Diaconessenkerk en De 
Bakermat staan wel open voor activiteiten die aangrenzende wijken wil-
len organiseren. Meer informatie over de verhuurmogelijkheden in de 
Diaconessenkerk en De Bakermat is te vinden op http://www.diacones-
senkerk.nl/verhuur/ 

Johan Bosveld 2120
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De Burgemeesterswijk kent meerdere kloppende harten; dat wil zeggen plekken waar de 
wijkbewoners samen komen om iets te vieren, te bespreken, te bewonderen of gewoon 
om bij te kletsen. Een van die plekken is de Diaconessenkerk en de daarbij behorende 
wijkcentrum De Bakermat. Daar gebeurt al heel veel, maar als het aan de kerkenraad ligt 
kunnen de kerk en de wijk nog veel meer van elkaar profiteren. 

De Diaconessenkerk 
als kloppend hart 
van de wijk

Koster Wim de Rooij

De nieuwe kerk
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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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STRAATNAMEN
Hoezo straatnamen saai? Onlangs publiceerde 
René Dings zijn boek Over straatnamen met name, 
Waarom onze straten heten zoals ze heten. Voor een 
straatnamen-fetisjist is dit interessante kost. Maar ook 
een gemiddelde bewoner van het Burgemeesterskwartier 
is geïnteresseerd in hoe straatnamen tot stand komen 
en wat daarbij komt kijken. Bovendien, wie wil nu niet 
weten hoe een straat naar je vernoemd te krijgen? 
Of welke straatnamen het vaakst voor komen in het 
Nederlandse? Dit soort interessante - noem het geen 
triviale - weetjes en nog ontelbaar meer stelt Dings 
aan de orde in zijn boek. Wijkbewoners zijn nu vast 
nieuwsgierig naar welke straatnaam in onze buurt het 
langst is en of spaties tussen de woorden daarbij al dan 
niet meetellen. 

In het lijvige boekwerk Burgemeesterswijk Bewonderd 
uit 2005 staan alle wijkstraatnamen op een rijtje. De Van 
Eckstraat, Jollesstraat en Röellstraat vallen af; dat kan 
een kind uitrekenen. De Burgemeester Weertsstraat, 
Van Lawick van Pabststraat en Sweerts de Landasstraat 
daarentegen gooien hoge ogen. Die tellen respectievelijk 
24, 23 en 21 tekens. Daarmee zou eerst genoemde 
straat de langste naam hebben, ware het niet dat ook de 
spaties meetellen. Opnieuw tellend wordt de Van Lawick 
van Pabststraat daarmee nipte winnaar met 26 posities. 
Toch fijn voor de bewoners in deze straat. Als men 
indertijd in plaats van straat, boulevard had geschreven, 
was de rekensom op 29 uitgekomen! Afijn, je kan niet 
alles hebben. Had deze straat meteen nog meer allure 
gehad, want er is vanzelfsprekend verschil tussen een 
steeg, singel, gracht, pad, laan, straat of boulevard.

Oh ja, u wilt een - vooral lange - straat naar u vernoemd 
krijgen. Wat daarvoor te doen en met name niet te 
doen? De schrijver geeft zeven tips. Ze hier allemaal 
behandelen voert te ver, maar de belangrijkste wil ik u 
niet onthouden. Doe uw best en blink ergens in uit. Mag 
op elk gebied zijn: sport, politiek, bestuur, film, muziek, 
kunst, enzovoort. Uw naam moet makkelijk te schrijven 
en uit te spreken zijn. Dat geldt in ieder geval niet 
voor van Van Lawick van Pabst, maar de uitzondering 
bevestigt de regel. Eén of meer titels voor de naam helpt 
ook als het gaat om een lange straatnaam te verwerven. 
Maar bovenal, wees van onbesproken gedrag. Niets is 
pijnlijker dan de tijdgeest die de straatnaam inhaalt. Zo 
veranderde de Amsterdamse Amstellaan in 1946 (ná WO 
II) in Stalinlaan, maar in 1956 (na de Russische inval in 
Hongarije), weer in Vrijheidslaan. Koop dat boek!

Kees Crone
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GEVRAAGD: ‘TORENWACHTERS’ 
VOOR DE BELVÉDÈRE IN SONSBEEK

Iedere wijkbewoner die wel eens in Sonsbeek wandelt 
kent de Belvédère. Maar wie is er wel eens boven 
geweest? Het kost een klimpartij (140 treden van de 
wenteltrap) maar dan heb je ook een magnifiek uit-
zicht. Bij helder weer kijk je weg tot in Noord-Brabant 
en zelfs Duitsland. Afhankelijk van de tijd van het jaar 
is het uitzicht groen, grijs, geheimzinnig of zonnig, 
maar bij elk weer adembenemend. 

De vrijwilligers van Molenplaats Sonsbeek hebben 
de taak op zich genomen de toren regelmatig open 
te stellen, bij voorkeur elke zondagmiddag. Om dat 
mogelijk te maken hebben we steeds twee vrijwilligers 
nodig: een boven op de toren en een beneden aan 
de trap. Helaas er zijn nu te weinig ‘torenwachters’. 
Daarom doen we een beroep op ‘buurtbewoners’ om 
onze club te komen versterken en een paar zondag-
middagen per jaar bezoekers van het park te laten 
genieten van het uitzicht op de Belvédère. Je wordt 
door een ervaren park/torengids ingewerkt. 

Bij aanmelding kun je laten weten hoe vaak en in 
welke periode je zou kunnen werken als “Torengids”. 
Ook kun je aangeven of je boven wilt staan of beneden 
wilt zitten om bezoekers te vertellen over de historie 
van de toren en de toegangsprijs (1 euro) te innen. 

Heb je zin om “Torengids” te worden geef dan je naam, 
telefoonnummer, email en eventuele wensen door aan 
pers@molenplaatssonsbeek.nl of 026 4450660

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

F 026 445 9981

Zijpendaalseweg 61 mag gezien worden. Wie wil er niet in zo'n statig pand reside-
ren? Aan deze weg met allure wonen sinds jaar en dag niet de minsten.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Een maand geleden stonden we daar met z’n allen 
in het stemhokje. Allemaal keurig wachtend op onze 
beurt. Hét moment om je invloed te laten gelden. 
Zou jouw stem een doorslaggevende kunnen zijn in 
het landsbestuur? We kleurden een hokje rood, lie-
ten de enorme stemflap door de gleuf van een grote 
bus glijden. ’s Avonds zaten we verwachtingsvol te 
kijken wat onze duit in het zakje gedaan had. Hoe 
heeft de Burgemeesterswijk gestemd bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 15 maart? 

We hebben goed ons best gedaan. Braaf liggen we met 
een opkomstpercentage van 83,1% boven zowel het 
Arnhemse als het landelijke gemiddelde van respectieve-
lijk 76,3% en 80,4%. 

Wat kwam er uit de stembussen in onze wijk? Ik zet de 
uitslagen landelijk, Arnhem en de twee stembureaus 
in onze wijk (Wijkcentrum Bakermat en Molenplaats 
Sonsbeek) even naast elkaar. Daar hebben niet uitsluitend 
bewoners van het Burgemeesterskwartier gestemd, maar 
ze geven wel een goede indicatie van de politieke voor-
keuren in onze wijk. 

In een aantal opzichten komt het stemgedrag overeen 
met het landelijke en lokale beeld, maar er zijn ook opval-
lende afwijkingen. Ook in onze wijk is de VVD de grootste, 
maar het links-liberale D66 zit de rechts-liberale VVD 
dicht op de hielen. Groen Links doet het net als landelijk 
ook in onze wijk goed, maar dan veel beter. Een aantal 
trouwe stemmers (ik zou benieuwd zijn geweest naar hun 
leeftijd) behoedt de PvdA er in onze wijk voor kleiner te 
worden dan de tomaatsocialisten van de SP. De PVV vindt 
in onze wijk weinig aanhangers, wat in mindere mate ook 
voor het CDA geldt. Opvallend in een wijk met nogal wat 
ouderen is dat zovelen van hen de partij van Henk Krol 
(50Plus) links laten liggen (slechts 18 stemmen).
Grappig is het te zien dat ook het dierenwelzijn bij velen 
op het netvlies staat (139 stemmen voor de PvdD). Niet 
echt nieuw, maar toch doen ze leuk mee. Echte nieuw-

lichters kregen in onze buurt geen voet aan de grond. 
De opruiende taal heeft nauwelijks noemenswaardig tot 
stemmen geleid voor VNL (4 stemmen), Denk (2), Nieuwe 
Wegen (2), Artikel 1 (3), Geen Peil (1) of Piratenpartij 
(12). Ook Thierry Baudet werd met zijn Forum voor 
Democratie slechts zuinigjes gewaardeerd: 35 stemmen.
In het algemeen hebben we volgens mij in onze wijk langs 
de tamelijk fatsoenlijke lijntjes gestemd. Geen vreemde 
uitspattingen. We zijn lekker liberaal, met een sociaal en 
duurzaam randje. 

Nieuwe coalitie
Na de verkiezingen was het samenstellen van de nieuwe 
regeringscoalitie een leuk gezelschapsspelletje. Wie zou 
met wie een regering kunnen vormen? 
Wat voor een coalitie zou eruit komen als dat zou gebeu-
ren op basis van de uitslagen in onze wijk? Discussie over 
mogelijke deelname van ‘de tweede partij van het land’ 
(PVV) zouden we niet hebben. Ook deelname van het 
CDA zou weinig gewicht in de schaal leggen. Een coalitie 
van VVD, D66 en Groen Links zou een ruime meerderheid 
halen (66,9% op basis van stemmen in De Bakermat en 
68,9% in de Molenplaats). Jesse Klavers wens van een 
links kabinet (D66, Groen Links, SP, PvdA en eventueel 
Partij voor de Dieren) zou op basis van de uitslagen in 
onze wijk zelfs mogelijk zijn: 53,6% in De Bakermat en 
64,7% in de Molenplaats. 
Leuk om zo even met de uitslagen te spelen. Ik ben 
benieuwd wat voor coalitie er in Den Haag uit de hoge 
hoed getoverd wordt. Als brave burgers kunnen we weer 
overgaan tot de orde van de dag. Over vier jaar mogen we 
weer stemmen. Tenminste als er op basis van de huidige 
verkiezingsuitslag een regering wordt gevormd en als die 
vervolgens vier jaar standhoudt. 
Hoewel er in onze wijk nauwelijks publiek debat was en ik 
slechts één aanmoedigend verkiezingsbiljet (ja, van Jesse 
– van wie anders?) achter een raam geplakt zag, hebben 
we er alle vertrouwen in dat het goed komt met ons land 
en onze wijk. Toch?

Jan-Martin Berghuis
 

Een nieuwe regering op basis 
van de verkiezingsuitslagen 
in de Burgemeesterswijk
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Onze wijk decor voor 
een televisiereclame
Donderdag 30 maart zijn er in 
onze wijk opnames gemaakt 
voor een commercial voor 
Aviko aardappelproducten. Met 
als figuranten een mix van 
acteurs en wijkbewoners. Door 
het mooie weer, het goede 
gezelschap, de lekkere hapjes 
en een glas wijn was het erg 
gezellig.
De bedoeling is dat de com-
mercial eind mei op alle zen-
ders in de reclameblokken 
wordt vertoond. 
Voor foto’s zie: http://bwarn-
hem.nl/sweers-de-landas-
straat-decor-voor-aviko-com-
mercial
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DURF TE DELEN!

1=2ticket

1 ticket voor uzelf + 
1 voor een ander*

* Koop een [1=2ticket] en maak het mogelijk dat kansarme mensen 
ook kunnen komen genieten van dit bijzondere circusavontuur.

In deze tijd, waarin onze Vrijheid op de proef wordt gesteld, willen we 
samen met u het ook voor de minderbedeelden onder ons mogelijk 
maken te komen genieten van deze hartstikke nieuwe circustheater-
show HOOP!. Speciaal voor mensen/gezinnen die wekelijks naar de 
Voedselbank gaan en voor de mensen die gevlucht zijn voor geweld 
en onderdrukking in eigen land hebben we deze [1=2ticket] actie in 
het leven geroepen.                stichting touchstones

Wie wil er mee een 
bordspelmiddag voor de wijk 

organiseren?

Wij wonen nu ruim drie jaar in deze mooie 
wijk. Ons zijn daarbij twee dingen opge-
vallen. De wijk is heel divers qua levens-
overtuiging, afkomst, gezinssamenstelling 
en leeftijd, en er heerst een jeugdig elan. 
Daarnaast worden de straten, vergeleken 
met de jaren ’80 waarin ik opgroeide, nogal 
gedomineerd door verkeer: fietsers, brom-
mers, auto’s, bussen en vrachtwagens. De 
kinderen van onze wijk hebben niet veel 
plek om samen dingen te doen en dus 
gebeurt dat ook niet veel. Het vervelende 
hieraan is dat zij elkaar – buiten school om 
– niet leren kennen en dus ook binnens-
huis weinig dingen samen doen. Eenzelfde 
patroon zie je binnen gezinnen. Ze bestaan 
steeds vaker uit tweeverdieners die minder 
tijd hebben voor de kinderen. 
Afgelopen jaar zijn wij als hobby bordspel-
uitgeverij Chronicle Games begonnen om 
deze patronen te doorbreken en mensen 
weer samen aan tafel te krijgen met een 
goed (modern!) bordspel. In november 
vorig jaar hebben het spel Droomhuis op de 
markt gebracht. We willen met onze spel-
len gezinnen en vrienden elkaar weer in de 
ogen laten kijken en – even afgewend van 
hun telefoons en tablets – weer samen ‘qua-
lity time’ laten hebben.
Persoonlijk vind ik het erg leuk om bordspel-
len te spelen en ik heb dan ook een flinke 
collectie. Mijn kinderen spelen ook graag 
bordspellen met ons en het is fantastisch 
om te zien hoe ze groeien in hun sociale 
vaardigheden, hun tactische en strategische 
inzichten, hun reken- en taalvaardigheid, 
en simpelweg in hun plezier voor het leven. 
Samen rond de tafel zitten om een leuk spel 
met elkaar te spelen is dan ook dé moge-
lijkheid om de tablets, smart phones en de 
televisie even te vergeten en gewoon lekker 
iets met elkaar te doen!
Daarom zouden we graag een bordspel-
lenmiddag voor de wijk willen organiseren, 
ergens buiten in de zon, voor zowel volwas-
senen als kinderen. Liefst in de zomermaan-
den, in de weken voor de zomervakantie. 
Wij willen de organisatie graag op ons 
nemen en voor bordspellen zorgen, maar 
we zouden graag hulp van vrijwilligers heb-
ben om het plan te concretiseren en mee 
uit te voeren (organiseren van tafels, wat 
lekkers voor de kinderen, promotie). Locatie 
en tijdstip staan nog niet vast. 
Houdt u van bordspelen en wilt u kinderen 
en volwassenen in onze wijk met elkaar in 
contact brengen, neem dan contact met ons 
op via michiel@chronicle-games.com of 06 
39308318.

Michiel Hendriks



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.
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Met jonkheer Van Lawick van Pabst kreeg Arnhem 
in 1884 voor het eerst een carrière-burgemeester. 
Voor hem was Arnhem nog eindstation na burge-
meesterschappen in kleinere plaatsen, maar hij zou 
opvolgers krijgen voor wie de Gelderse hoofdstad 
slechts de opstap was naar nog hogere bestemmin-
gen. Van Lawick van Pabst is tot zijn overlijden in 
1899 in functie gebleven. Al op 3 september 1901 
besloot de gemeenteraad een straat naar hem te 
noemen. Die haast en de keuze om juist zijn naam 
aan de ruggengraat van het stratenpatroon van de 
Burgemeesterswijk te verbinden, werden eigenlijk 
niet gerechtvaardigd door opvallende ambtsdaden. 

Een bedaarde edelman 
met bestuurlijke ervaring
Jonkheer Diederik Jan 
Anthonie Albertus van Lawick 
van Pabst, heer van Nijevelt, 
was op 7 maart 1828 gebo-
ren in Antwerpen. Die stad 
hoorde toen nog bij het 
Koninkrijk der Nederlanden. 
Zijn vader was er als kapitein 
der infanterie gelegerd, maar 
was zelf van geboorte een 
Utrechtenaar. Het is in deze 
familie lang gebruik geweest 
om de oudste zoon de initialen 
D.J.A.A. te geven. Dat stond 
afwisselend voor Diederik Jan 
Anthonie Albertus en Diederik 
Jacob Adrianus Albertus. Onze 
D.J.A.A. van Lawick van Pabst 
trouwde in 1859 met Maria 
Jacoba Simonetta Rijnbende. 
Zij kregen drie dochters en 
een zoon die geheel vol-
gens schema Diederik Jacob 
Adrianus Albertus heette. De 
heer Van Lawick van Pabst 
had al een loopbaan binnen de provincie Utrecht achter 
de rug toen hij naar Arnhem kwam. Hij was burgemeester 
geweest van Vreeland-Nigtevecht en van Maarsen, en had 
zitting gehad in Provinciale en Gedeputeerde Staten van 
Utrecht. 

In zijn rede van aantreden liet burgemeester Van Lawick 
van Pabst de gemeenteraad weten dat hij zou streven 
naar ‘vooruitgang met bedaard overleg en in verhouding 
tot de financiële krachten der ingezetenen.’ Wat hem 
betreft dus geen gedurfde initiatieven, zoiets paste niet 

bij deze liberaal-conservatieve heer. Dat er tijdens zijn 
burgemeesterschap toch bijzondere dingen zijn gebeurd, 
was aan anderen te danken. 

In andermans schaduw
Een belangrijke gebeurtenis vroeg in zijn ambtsperiode 
was de ingebruikname van de waterleiding op 16 februari 
1885. De besluitvorming daarover had al in 1881/1882 
plaatsgevonden onder burgemeester Pels Rijcken. De 
Raad had toen met krappe meerderheid gekozen voor 
particuliere exploitatie. Vandaar dat burgemeester Van 
Lawick van Pabst zijn toespraak bij het feestelijk ope-
nen van de kranen afsloot met de wens dat de water-

leiding ‘een bron moge zijn 
van betamelijke winsten’ voor 
de Arnhemsche Waterleiding-
Maatschappij. 

In 1886 kwam het land-
goed Klarenbeek te koop. 
Wethouder Hendrik Jan 
Cordes was bang dat 
Klarenbeek in handen zou 
vallen van houtkappers en 
projectontwikkelaars als de 
gemeente niet ingreep. Met 
steun van de burgemeester 
wist Cordes de gemeenteraad 
ertoe over te halen een groot 
deel van het landgoed aan te 
kopen en er Arnhems eerste 
stadspark van te maken. 

Meer nog dan door wethou-
der Cordes werd Van Lawick 
van Pabst in de schaduw 
gesteld door Jan Willem 
Cornelis Tellegen, een civiel 
ingenieur afkomstig uit 
Groningen. Tellegen was van 
1890 tot 1901 directeur van 

Gemeentewerken van Arnhem. Onder zijn gedreven lei-
ding voerde de gemeente een omvangrijke sanering uit 
van de verkrotte wijk Klarendal, waar herhaaldelijk epide-
mieën waren uitgebroken. 
Tellegen was ook de drijvende kracht achter de beslissing 
om park Sonsbeek aan te kopen. Het landgoed Sonsbeek 
– dat nog veel groter was dan het tegenwoordige park 
– was sinds 1821 in bezit van de familie Van Heeckeren 
van Enghuizen. Willem Frederik Maurits Alexander van 
Heeckeren van Enghuizen, die het in 1883 had geërfd, 
besloot wegens geldproblemen delen van het landgoed 

te verkopen. Dat betrof onder andere de grond tussen de 
Zijpendaalse- en Amsterdamseweg waarop naderhand de 
Burgemeesterswijk – aanvankelijk naar de projectontwik-
kelaar bekend als Ettywijk – verrees. In 1899 wist Tellegen 
het college van B en W en de Raad ervan te overtuigen 
dat het een verstandige daad zou zijn om het resterende 
deel van Sonsbeek van gemeentewege aan te kopen. 
Hoewel de koopsom van fl. 800.000 voor de gemeente 
een enorm bedrag was – de hele gemeentebegroting was 
slechts het dubbele daarvan –, werd het voorstel tot aan-
koop in de raadszitting van 15 april 1899 met 21 tegen 6 
stemmen aangenomen. De burgemeester behoorde tot de 
voorstemmers. Hij verklaarde de aankoop van Sonsbeek 
‘als man van ondervinding in deze soort van exploitatie’ 
een goede zaak voor de toekomst van Arnhem te vinden. 

AMBTENAAR TELLEGEN WAS DE 
WERKELIJKE STUURMAN TIJDENS HET 
BURGEMEESTERSCHAP VAN VAN LAWICK 
VAN PABST

De begrafenis
Op 1 juli 1899, tien dagen voor het overlijden van Van 
Lawick van Pabst, werd een nieuwe raadszaal betrokken. 
Er was lang gesproken over nieuwbouw of verbouw, maar 
er was tenslotte gekozen voor een ingrijpende verbouwing 
naar een voorstel van Tellegen. De burgemeester was al 
te ziek om de nieuwe zaal nog te bewonderen.
Directeur Tellegen sprak op de begrafenis. Hij somde 
natuurlijk op welke belangrijke resultaten in de ambts-
periode van burgemeester Van Lawick van Pabst waren 
bereikt. Volgens sommigen wees hij er wat al te nadruk-
kelijk op dat dit alles te danken was aan gemeenschap-
pelijke inspanning. Toch was er nauwelijks bijval voor 
een raadslid dat aanstoot nam aan Tellegens uitspraak 
dat ‘een ambtenaar geen blind werktuig is in handen van 
anderen‘. Men erkende dat Tellegen sinds zijn komst naar 
Arnhem de werkelijke stuurman was geweest. 

Het lag trouwens niet alleen aan de aanwezigheid van de 
doortastende Tellegen dat burgemeester Van Lawick van 
Pabst nogal op de achtergrond was gebleven. In zijn eer-
ste ambtsjaren, toen Tellegen nog niet in Arnhem werkte, 
was de burgemeester evenmin door grote daadkracht 
opgevallen. Hij was nu eenmaal een bedaard heer, die 
niet erg van verandering hield. Zijn grootste verdienste is 
geweest dat hij mensen die wél verstandig vooruit dach-
ten, hun gang heeft laten gaan. In zijn houding tegen-
over de Arnhemse burgerij leek jonkheer Van Lawick van 
Pabst op zijn voorganger baron Van Pallandt: afstandelijk 
tegenover het gewone volk, hartelijk tegenover vrienden 
en standgenoten. 

Bert Koene

Jonkheer Diederik Jan Anthonie Albertus 
van Lawick van Pabst

 (beeldbank Gelders Archief).

Ir. J.W.C. Tellegen, directeur Gemeentewerken 1890-
1901 (beeldbank Gelders Archief).

Sonsbeek werd met 
instemming van 
burgemeester Van Lawick 
van Pabst, maar op 
initiatief van Tellegen 
aangekocht door de 
gemeente.

De Van Lawick van Pabststraat
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Van Lawick van Pabststraat
van beneden naar boven en weer terug


