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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
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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.
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g glaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

Leuke nieuwe en oude spulletjes. Een garage vol!! Een mooi bloem-
stuk of opgemaakte vaas, naar uw eigen wens? Ik maak het voor u! 
Ik versier ook trouwlocaties, kijk op www.zijdenbloemenarnhem.nl

Altijd welkom. Even bellen 026-4453170
Wil Radder, Bakenbergseweg 190, Arnhem 

LETSELSCHADE? Adviesgesprek gratis! 
Korte lijnen en een persoonlijke aanpak! Onze kosten zijn vaak ook volledig 

verhaalbaar en dus voor u gratis! Verkeersongeval, medische fout, arbeids-

ongeval, gebrekkig product, etc. Uw schade is vaak groter dan u denkt! 
ADVOCATENKANTOOR TUBBERGEN BV

Sweerts de Landasstraat 42, 6814 DG Arnhem 
T 026 442 01 92 • www.tubbergenadvocaten.nl • Lid LSA 

T 026-4423364  •  M 06-20508325  •  F 026-4431653

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

• Betimmeringen
• Kozijnen
• (Draaikiep) ramen
• trappen
• Restauratie
• Deuren/schuifpuien
• Balkonhekwerken/
   balustrade

T: 026 4450218 - E: info@amelink.nl - Amsterdamseweg 115 - 6814 GC - Arnhem

De dame

Er woont een mooie oude dame

Ginds boven in haar huis

Aan het einde van de wijk.

Haar huis is rijk

Van mooie meubels en portretten,

Sieraden zoals ze zijn.

Ze leest de krant,

Ze drinkt haar thee

En ’s middags stout een glaasje wijn

En veel en veel herinneringen

Aan lang een leven.

De lieflijk mooie oude dame

Zoals er hier wel vele zijn.

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 12 september: transitie naar een duurzame samenleving 
Om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden zijn er grote maatschappelijke veran-
deringen nodig; onze samenleving moet veel duurzamer worden. De technieken daarvoor 
bestaan al of kunnen snel beschikbaar komen. De noodzakelijke transitie naar een duur-
zame samenleving is een grote uitdaging. Bert Lagerweij van Urgenda (organisatie voor 
duurzaamheid en innovatie, heeft hij zich verdiept in de urgentie en complexiteit van deze 
transitie. Hij zal u hierin meenemen, met u in discussie gaan en bekijken wat u zelf kunt 
doen om ons door de transitie heen te helpen. 

Dinsdag 10 oktober: het leven in de gevangenis en daarna…? 
De directeuren van de Penitentiaire Inrichting Arnhem, André Aarntzen en Francesca 
Salamone, geven u een beeld van het dagelijkse leven binnen de gevangenismuren, en 
vertellen u over de doelstellingen en tenuitvoerlegging van straffen. Tegenwoordig kiest de 
rechter vaak voor een alternatieve straf. Dat heeft gevolgen heeft voor de gevangenissen. 
Ze gaan ook in op maatschappelijke eisen m.b.t. de uitvoering van detentie en ontwikke-
lingen op een kansrijke terugkeer in de maatschappij. 

3

ABONNEER U OP 
DE DIGITALE NIEUWSBRIEF

Vorig jaar begon onze webmaster Jos 
Zwaan een wekelijkse nieuwsbrief met 
wijkgerelateerd nieuws. Hij begon met 47 
abonnees. Inmiddels zijn dat er een kleine 
300.  Veel organisaties verspreiden digitale 
nieuwsbrieven, maar de nieuwsbrief van de 
Burgemeesterswijk wordt door 61% van de 
abonnees ook daadwerkelijk geopend. Dat 
is een erg hoge score want veel nieuws-
brieven scoren maar 10 tot 20%. Als u zich 
daarop abonneert via 

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

krijgt u hem elke week gratis en voor niets 
toegestuurd. 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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Reality Check 
De titel van de tentoonstelling in Wenen is “Was ist Loos” 
(wat is er aan de hand?) en dat zegt alles over de manier 
waarop Ineke met haar werk bezig is.  “Ik merkte een 
paar jaar geleden dat er iets begon te wringen. Ik heb 
veel werk, maar vroeg me serieus af of ik nog dertig jaar 
vanuit mijn ivoren toren dezelfde dingen moet blijven 
doen. Ik stond op de beurs in Milaan met mijn meubels, 
samen met heel veel andere ontwerpers met nog meer 
meubels. Wie zit er eigenlijk op al die meubels te wach-
ten? Hoeveel eettafels koopt een mens in zijn leven? Ik 
had behoefte aan een reality check.”

DE WERELD VERANDERT. DAAR MOETEN 
WE ALS ONTWERPERS WAT MEE.

Londen
Ze besloot naar Londen te verhuizen. “Ik heb daar 
gestudeerd en gewerkt. Ik houd van de sfeer in Londen”. 
Ongeveer een keer in de maand is Ineke in haar studio in 
Arnhem. Hier werkt ze met twee medewerkers aan haar 
opdrachten. In haar Arnhemse werkplaats worden haar 
meubels geproduceerd. In haar Londense salon organi-
seert ze bijeenkomsten waar ontwerpers, kunstenaars, 
theoretici en producenten met elkaar in gesprek gaan 
over de toekomst van het designvak.
“De wereld is aan het veranderen. Daar moeten we iets 
mee. Vroeger had je veel meer verschillende plekken in 
een huis. Wie heeft er tegenwoordig nog een werkkamer? 
Je gaat gewoon met je laptop aan de keukentafel zitten 
en je kunt werken. In steden wordt woonruimte steeds 
kleiner en duurder. En omdat die woonruimte steeds klei-
ner wordt, zien mensen elkaar minder thuis. Daarom zit-
ten de cafés zo vol. De buitenruimte wordt steeds belang-
rijker. Daar zouden we ons meer op moeten richten.”

Canadees eiland
Haar besluit om naar Londen te verhuizen werd mede 
ingegeven door een project waar ze een paar jaar 
geleden aan werkte. “Ik werd gevraagd om meubels te 
ontwerpen voor een hotel op Fogo Island, een eiland bij 
New Foundland in Canada. In eerste instantie dacht ik: 
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Ineke Hans: 
ontwerpen voor de wereld
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 “HOEVEEL EETTAFELS KOOPT EEN MENS IN ZIJN LEVEN?”

Het pand waar vormgeefster Ineke Hans haar stu-
dio heeft, kent een rijke geschiedenis. Jaren gele-
den was het de werkplaats van de Toyotagarage 
van Tiemens aan de Amsterdamseweg. Later werd 
het de opslag van Veilinghuis Derksen. In het 
voorste gedeelte van de voormalige garage zit nu 
Pet’s Place. Het achterste deel, een grote loods met 
ingang aan de Burgemeester Weertsstraat, is het 
domein van vormgeefster Ineke Hans. 

Ineke is internationaal een van de toonaangevende 
ontwerpers van dit moment. Ze studeerde in Arnhem 
en Londen, woonde jarenlang in een kraakpand op het 
voormalige Nepromaterrein aan de Amsterdamseweg, en 
woont op dit moment in Klarendal en Londen. Ze werkt 
veel in opdracht van binnen- en buitenlandse bedrijven, 
maar ook in de directe omgeving is werk van haar te zien. 
De boom in de hal van het Cito-gebouw is van haar hand. 
En wie in de tuin van Museum Arnhem neerstrijkt om van 
het spectaculaire uitzicht op de Rijn te genieten, doet dat 
op meubilair dat ontworpen is door Ineke Hans.

Wietplantage
“Acht jaar geleden ben ik hierin gekomen”, vertelt Ineke 
over de loods. “Twee jaar daarvoor was ik hier ook al 
wezen kijken. Ik vond het meteen een fantastische plek, 
maar heb hem toen niet genomen. Gelukkig kreeg ik 
daarna nog een kans, de huurder die er voor mij in zat 
had een wietplantage in de kelder en werd eruit gezet.” 
De loods is verdeeld in een grote werkplaats, een ruim 
kantoor, een kelder met archief en een vide waar Ineke 
een eigen werkplek heeft. De ruimtes zijn gescheiden 
door schotten met raamkozijnen. “Ik fietste een keer 
door de Pontanuslaan toen ze daar  de kozijnen aan het 
vervangen waren. Ik heb gevraagd of ik de oude kozij-
nen mocht hebben en die hebben we hier gebruikt. Mooi, 
omdat de ruimtes zo lekker licht blijven!”

Wenen
Het kantoor staat vol met dozen die naar Wenen moe-
ten. Ineke heeft daar in september een tentoonstelling 
in de Kunsthalle. Op de tentoonstelling is een overzicht 
van haar werk te zien, maar ook wil ze de toekomst van 
het design aan de orde stellen. Wenen is niet alleen de 
stad van architect Loos, maar ook van meubelfabrikant 
Thonet, bekend van de houten caféstoeltjes met de ronde 
rugleuning. 
Voor de tentoonstelling werkt Ineke samen met deze 
meubelfabrikant. Ze ontwerpt voor de Kunsthalle stoelen 
die voor lezingen gebruikt kunnen worden. “Weinig men-
sen weten het, maar Thonet is de allereerste producent 
van massaproducten. De techniek van het buigen van 
hout was in die tijd een revolutionaire ontwikkeling. Die 
stelde Thonet in staat om een massaproduct te maken. 
De stoelen werden in onderdelen geleverd en konden ter 
plekke in elkaar gezet worden. Een methode die we nu 
vooral kennen van Ikea. Tegenwoordig is die techniek 
van het buigen van hout juist weer arbeidsintensief. 
Thonet werkte altijd samen met kunstenaars en architec-
ten, onder wie Alfred Loos. Hij wordt gezien als een van 
de grondleggers voor het modernisme, Bauhaus en de 
moderne vormgeving. Ik ben er trots op dat ik nu mag 
samenwerken met het bedrijf.” 

Ontwerpstudio van Ineke Hans aan de Burgemeester 
Weertsstraat.
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De boom in de entreehal is 8,5 meter 
hoog en 5,5 meter breed en veran-
dert dag en nacht van kleur (blauw, 
lichtblauw en roze, de kleuren van het 
CITO.). Hierdoor komt het gebouw als 
het ware tot leven. ’s Nachts wordt het 
lichtniveau gedimd, maar dat maakt 
hem niet minder zichtbaar. 

Lokaal produceren
“Ze vroegen mij om de meubels te 
maken, samen met de eilandbewo-
ners. De mannen waren gewend ’s 
winters aan hun boten te werken, 
de vrouwen kwamen  elke week bij 
elkaar om te handwerken. Het resul-
taat zijn ambachtelijke meubels, die 
lekker zitten door de bekleding die 
de vrouwen maakten. De meubels 
zijn nu ook te koop op het vasteland. 
Hierdoor hebben Fogo Island en de 
bewoners weer een toekomst. Als 
ontwerper had ik hier een heel ande-
re positie dan wanneer ik met indu-
striële bedrijven werk, maar voor mij 
persoonlijk was het zeer waardevol.”
Lokaal produceren van producten op 
het moment dat ze nodig zijn. Ineke 
denkt dat daar de toekomst van het 
ontwerpersvak ligt. “Ik werk op dit 
moment aan een ontwerp voor het 
open source platform Opendesk. Je 
maakt een ontwerp dat te down-
loaden is en via CNC-fresen, een 
inmiddels stabiele digitale produc-
tiemethode, uitgevoerd kan worden. 
Mensen die je product willen hebben, 
kopen het ontwerp en kunnen dat bij 
hen in de buurt laten maken door een 
van de 600 werkplaatsen die wereld-
wijd bij Opendesk zijn aangesloten. 
Zo voorkom je dat je dingen maakt 
die niemand koopt en je hoeft niet 
alles de hele wereld over te slepen. 
Ontwerper zijn is een mooi vak, maar 
je moet wel je verantwoordelijkheid 
nemen.”

Hanneke Nagel

De tentoonstelling 'Was ist Loos' loopt 
van 28 september tot 12 november in 
de Kunsthalle in Wenen

‘Waarom bel je niet iemand uit de 
buurt?’, maar ik was nieuwsgierig en 
ben toch gegaan.” 
Fogo Island is een eiland van vissers. 
Door de neergang van de visserij 
en doordat alle jongeren wegtrok-
ken werd het een eiland zonder 
toekomst. Zita Cobb is de rijkste 
vrouw van Canada en afkomstig van 
het eiland. Haar zes broers werden 
visser, maar Zita mocht studeren. 
Ze maakte carrière en was eigenaar 
van een bedrijf dat ze voor heel veel 
geld verkocht. Met dat geld besloot 
ze Fogo Island nieuw leven in te 
blazen door met sociaal ondernemer-
schap nieuwe bedrijfjes te onder-
steunen. Cobb benaderde architect 
Todd Saunders, ook afkomstig van 
het eiland. Samen hebben ze een 
hotel en zes studio’s gebouwd om het 
eiland aantrekkelijker te maken voor 
toeristen. 

“DE TOEKOMST VAN HET 
ONTWERPEN LIGT IN HET 
LOKAAL PRODUCEREN OP 
HET MOMENT DAT IETS 
NODIG IS. JE KOOPT EEN 
ONTWERP EN LAAT HET 
IN DE BUURT MAKEN.”

Voor het Cito-gebouw ontwierp Ineke Hans een dakterras. Hier staan dertien zit-
jes voor twee personen. Uit de rugleuningen groeien gestileerde takken die een 
plantenbak dragen. Zo kunnen mensen droog of in de schaduw op het dak zitten.
Foto's Cito Hans van Ommen

Het hotel op Fogo Island in 
Canada. Ineke Hans ontwierp het 
meubilair, lokale vissers en vis-
sersvrouwen maakten het.
Foto Iwan Baan

 
Deze boom in de hal van het Cito-
gebouw aan de Amsterdamseweg 
staat voor groei en kennis. Inspiratie 
voor de boom vond Ineke Hans in de 
voordeur van oude boerderijen, met 
een gietijzeren raam met een levens-
boom. Zo’n levensboom was bedoeld 
als zegening en geluksbrenger voor 
het huis.



ren we twee benefiet-
diners, zodat mensen 
haar kunnen ontmoe-
ten, met haar kunnen 
eten en van haar kun-
nen genieten. Want ze 
is een goede spreek-
ster; het leuk om naar 
haar te luisteren.”

Waarom een 
steungroep? 
Francien: “Van Maher 
weet ik 100% zeker 
dat er 0 cent aan de 
strijkstok blijft hangen. 
Begrijp me goed, ik 
wil andere organisaties 
niet tekort doen, maar 
als ik zie wat Sister 
Lucy met een budget 
van 350.000 dollar per 
jaar voor elkaar krijgt, 
verdient ze onze steun. 
Veel dingen zouden wij 
westerlingen anders 
aanpakken, maar ik 
heb gezien dat de aan-
pak van Sister Lucy  
werkt omdat ze passen in de Indiase context.”

Kun je voorbeelden geven? 
Francien: “Wij zijn tegen uithuwelijking. Maar in India 
bestaat het. Maher vangt vrouwen op, maakt ze weer 
sterk en weerbaar en probeert ervoor te zorgen dat ze 
weer een plek in de Indiase samenleving vinden. Dat 
betekent dat Sister Lucy soms een huwelijkspartner voor 
hen zoekt. Ander voorbeeld. Als een vrouw met haar 
kinderen op straat leeft en opgevangen wordt, worden 
moeder en kinderen gescheiden. De kinderen gaan naar 
afzonderlijke weeshuizen. Maher zorgt ervoor dat ze eten, 
kleding en onderwijs krijgen. Zoiets stuit ons tegen de 
borst, maar daar werkt het. Je ziet het aan de vrouwen 
en de kinderen. In de weekends zien ze elkaar. Veel kin-
dertehuizen van westerse organisaties zien er pico bello 
uit. Kinderen krijgen een kamer, een bed, een knuffel  
enzovoorts. Sister Lucy vindt bedden en matrassen onzin. 
Iedereen slaapt op een matje op de grond. Zij zelf ook. Ze 
is een vrouw met sterke overtuigingen.”
De benefietdiners? 
Francien: “Ze vinden bij mij thuis plaats in een infor-
mele sfeer. Er is plaats voor twee keer 50 personen. 
Wijkbewoners zijn bij dezen van harte uitgenodigd. 
Iedereen betaalt 25 euro. De opbrengst is voor Maher. 
Sister Lucy zal erbij zijn. Ze zal de gasten toespreken; 
iedereen kan met haar praten. Ze is heel toegankelijk. 
Het wordt een gezellige, inspirerende avond. Als het diner 
extra donateurs oplevert, is dat mooi, maar het is niet het 
hoofddoel. Giften zijn aftrekbaar want onze stichting heeft 
een ANBI-status. Ze is door de belastingdienst erkend als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling.”

Henk Donkers

Meer informatie: www.vriendenvanmaher.nl
Aanmelding benefietdiner: vriendenvanmaher@gmail.com
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Francien Griffioen en René Muller organiseren op zaterdag 30 
september en zondag 1 oktober bij Francien thuis in de Van 
Pallandtstraat twee benefietdiners. De opbrengst gaat naar de 
stichting ‘Vrienden van Maher’. Maher is de Indiase organisatie van 

Sister Lucy die verstoten vrouwen en hun kinderen opvangt. Francien 
en René organiseren de diners omdat Sister Lucy dan in Nederland 

is. Zij eet mee en zal er spreken. Francien: “Ze is erg leuk om naar te 
luisteren; een nuchtere, charismatische vrouw.”

In 2000 verhuisde Francien Griffioen (56) met haar man Victor en drie kinderen naar 
India. Haar man was door AKZO-Nobel naar dit land uitgezonden. Eerst woonden 

ze in Hyderabad  in het binnenland, in 2004 verhuisden ze naar Pune, een 
stad op 150 kilometer van  Mumbai/Bombay  in het westen van India. 

Daar ontmoette Francien, docent sociaal werk, Sister Lucy. “Ik was 
meteen onder de indruk”, vertelt Francien. “Het is een heel nuchte-

re, charismatische vrouw. Ze maakt met iedereen heel gemakke-
lijk contact. Ze heeft enkele ‘groten der aarde’ ontmoet zoals Bill 
Clinton en Sting, en binnenkort waarschijnlijk paus Franciscus, 
maar ze blijft heel gewoon. Ze is oprecht geïnteresseerd in 
iedereen en kan heerlijk schaterlachen. Ze is een katholieke 
non, maar het maakt haar niet uit of iemand katholiek, hindoe 
of moslim is. Ik heb bij haar nooit enige missioneringsdrang 
waargenomen.”
René kwam met Maher in aanraking via zijn zoon Daan die 

er in 2008 vrijwilligerswerk gedaan heeft. René: “Wij zijn hem 

toen gaan opzoeken en zijn zo in contact gekomen met 
Maher en Sister Lucy. We waren onder de indruk van haar 
projecten. We zagen blije mensen, oases van rust in het 
hectische India waar het krioelt van de mensen, het was 
er schoon, er werd aan cultuur gedaan… Toen we terug 
waren in Nederland, hoorden we van een steungroep in 
Friesland. Daar zijn we toen lid van geworden. Pas later 
kwamen we erachter dat er in mijn eigen buurt ook een 
stichting bestond die Maher ook ondersteunde. Dat is de 
stichting Vrienden van Maher die Francien heeft opge-
richt.”

Maher
Maher (‘huis van moeder’) is in 1997 opgericht door de 
katholieke non Sister Lucy, zelf afkomstig uit een groot 
boerengezin in Zuid-India. Haar ouders vonden het maar 
niks, zo vertelt ze in de documentaire Sister Heart, dat 
ze het klooster in wilde en iets voor arme mensen wilde 
doen. Ze waren bang dat ze een ziekte zou oplopen als 
ze bijvoorbeeld melaatsen zou gaan verzorgen. Of in het 
hindoeïstische India met zijn kastenstelsel veel tegenwer-
king zou ondervinden als vrouw en als katholiek. Eenmaal 
in het klooster heeft ze in 1991 een traumatische erva-
ring. Op een avond belt er een vrouw aan die smeekt om 
onderdak omdat haar man haar mishandelt en er nog een 
vriendin op nahoudt. Sister Lucy zegt dat zij daar niet 
over mag beslissen. Ze vraagt de vrouw de volgende dag 
terug te komen; sister Lucy belooft haar dat ze dan met 
haar overste overlegd heeft. De vrouw gaat naar huis. De 
volgende dag blijkt dat haar man haar met kerosine heeft 
overgoten en in brand gestoken. De vrouw, zeven maan-
den zwanger, overlijdt aan de brandwonden. “Nooit zal ik 
nog iemand onderdak weigeren”, wordt het levensmotto 
van Sister Lucy na deze traumatische ervaring. 
Dat vrouwen overgoten worden met kerosine, de brand-
stof waarop in veel gezinnen gekookt wordt,  komt vaker 
voor; huiselijk geweld is wijdverbreid in India, veel vrou-
wen belanden – met hun kinderen – op straat. Anderen 
worden verstoten omdat ze verkracht zijn en niet meer 
uitgehuwelijkt kunnen worden. Sister Lucy gaat derge-
lijke vrouwen opvangen in huizen die ze daarvoor opzet. 
Momenteel heeft haar organisatie 25 tot 30 opvanghui-
zen, waar zo’n 300 vrouwen en 900 kinderen wonen. Alles 
bij elkaar heeft ze in de loop der jaren aan ruim 4000 
vrouwen en kinderen onderdak geboden. 

Reality check
Francien heeft er heel wat bezocht. Sinds 2009 woont ze 
weer in Nederland en is ze docent en teamleider maat-
schappelijke zorg en jeugdzorg aan het Rijn-IJssel College 
in Arnhem. Heel wat studenten van haar hebben inmid-
dels stage gelopen bij Maher. Haar stichting screent en 
selecteert voor Maher ook studenten die stage willen gaan 
lopen of vrijwilligerswerk willen gaan doen. Francien: “Ze 
moeten wel weten waar ze terecht komen. Wij onderwer-
pen ze aan een soort reality check. Stagiaires moeten 
tegen een stootje kunnen en Maher moet wat aan hen 
hebben.”
Francien heeft in Nederland de steungroep Vrienden van 
Maher opgericht. “We hebben 80 tot 100 donateurs en 
maken jaarlijks 6 tot 9 duizend euro over. Soms orga-
niseren we daarnaast workshops Indiaas koken. Omdat 
Sister Lucy in het najaar naar Nederland komt organise-

In januari 2015 ging Franciens dochter 
Silke (17, links) met haar vriendin Zoë 
(16) naar India om te werken in een 
weeshuis van Maher. Ze deed daar ook 
onderzoek naar ‘moederschap in India’ 
voor haar profielwerkstuk.

René Muller

Francien Griffioen

Lekker Indiaas eten 
voor een goed doel
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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: 

11

Omhoog lopend door de Sweerts de Landasstraat, arri-
veerde ik bij mijn geliefde Burgemeestersplein, waar ik 
de naam ‘Anna’ op de gevel zag staan. Deze keer ging ik 
er niet achteloos aan voorbij; ik was immers op zoek naar 
een huis met een naam op haar gevel. En ik was de geluk-
kige die ‘Anna’ vond. Ik had de naam los weten te maken 
uit zijn ‘Gestalt’. Toen ik echter verder naar beneden liep, 
bleek ook Jacoba tevoorschijn te komen. Het is de naam 
van een schip, genoemd naar Anna Jacoba Brouwer, gebo-
ren te Rotterdam, maar het was vooral het eerste deel 
‘Anna’, dat allerlei associaties bij mij losmaakte.

Gestalt
Ooit vertelde een psycholoog mij dat een leeuw niet 
in staat was een automobilist te isoleren uit zijn auto, 
hij vormde één geheel met de auto, één zogenaamde 
‘Gestalt’. De eerste beste keer dat ik in het safaripark 
van Burgers Zoo was, zag ik vlak voor mijn ogen dat 
een werknemer in een Jeep die de leeuwen voerde met 
brokken vlees, met een leeuw te maken kreeg die slim-
mer was dan de Gestalt-psycholoog, de ruit van de Jeep 
kapot sloeg om het levende stuk vlees, de bestuurder, op 
te peuzelen. ‘Wat Gestalt?’ Daar had de leeuw nog nooit 
van gehoord!

Klinkerrijke naam
Wat is er mooier dan de naam ‘Anna’? Twee sonanten 
en twee consonanten vormen de naam, die je van voren 
naar achteren en van achteren naar voren kunt lezen, een 
zogenaamde palindroom.
Anna--------aaaaaaa!    annA---aaaaaa! Roep ik, terwijl 
ik mij in gedachten op een berg bevind. Met een enorme 
echo komt ‘Anna’ weer terug bij mij. Weinig namen lenen 
zich voor zo’n experiment. Sommige namen hebben maar 
één sonant, die je eventueel zou kunnen verlengen, maar 
dat klinkt toch niet zo mooi als ‘Anna’. Wat een kracht zit 
er in.

Moeder van Maria
 ‘Anna’, de moeder van Maria, die voor een zekere geloofs-
groep ‘heilig’ is en voor andere niet of minder. Daar zit een 
verandering aan te komen qua opvatting. Mijn gedachten 
dwarrelen verder en vragen zich af: als Maria heilig is, waar-
om zou dan de moeder uit wie zij geboren is dat niet zijn?

Onbevlekte ontvangenis
Mijn hele leven ben ik beroepshalve bezig geweest met 
biologie. De inzichten over wat wel en niet mogelijk is in 
de natuur - bijvoorbeeld ten aanzien van intelligentie van 
dieren - staat ter discussie. Steeds meer wordt duidelijk 
dat een aantal dieren behoorlijk intelligent is.
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Mannetjes en vrouwtjes
In het dierenrijk zijn mannetjes en vrouwtjes. Ook men-
sen behoren tot het dierenrijk; de primaten in dit geval. 
De natuur houdt zich absoluut niet aan normen die door 
mensen gesteld worden. De aard van vrouwelijk of man-
nelijkheid bepaalt de natuur zelf, waar de mens daar 
een norm aan stelt. Ik houd het erop dat de natuur zeer 
gevarieerd is, zonder haar in te delen in categorieën. Dat 
laatste kan stigmatiserend zijn. Respecteer het kunstwerk 
van de natuur.

Variatie 
Er zijn dieren die tweeslachtig zijn, soms van een man-
netje in een vrouwtje kunnen veranderen en vice versa.   
Sommige kunnen zichzelf bevruchten. Heel bijzonder. 
Ook bij mensen komen tussenvormen voor wat geslacht 
betreft, de zogenoemde hermafrodieten. Noem het niet 
abnormaal, maar een variant van de natuur. De laatste 
houdt er geen normen op na.

Geloof of wetenschap 
Om op Maria terug te komen. Zij zou een  onbevlekte ont-
vangenis hebben gehad. Als we terugkijken op de grillige 
natuurlijke verschijnselen die ik net noemde, zou het dan 
toch biologisch mogelijk zijn een kind geboren te laten 
worden zonder dat er een man in het spel is? Wie weet. 
Niet iedereen zit te wachten op een wetenschappelijke 
verklaring omtrent het verschijnsel onbevlekte ontvan-
genis. Het geloof erin biedt hun meer houvast, vooral in 
een onzekere wereld. Daarin kan mystiek een uitkomst 
bieden.

Katholieke  Anna  
Eind jaren zestig ontmoette ik in de trein een meisje dat 
Anna heette. Zij keek me droevig aan en vertelde me dat 
zij verkering had met een hervormde jongeman. De hele 
familie stond op zijn kop. Zij wilde niettemin met hem 
trouwen. Opstand in beide families: “Twee geloven op één 
kussen, daar ligt de duivel tussen.” Liefde overwint alles, 
dus trouwden zij en kregen drie mooie dochters, die wel 
katholiek opgevoed moesten worden en zo gebeurde.

Associatie
Wat ik wil vertellen met mijn verhaal is dat de natuur gril-
lig is en nog ontelbare geheimen in zich draagt waar wij 
niet het zekere van weten. De natuur kunnen wij niet stu-
ren, laat staan de wet voorschrijven en dat laatste doen 
wij desondanks. Anna vertelde mij dit alles in vertrouwen.

Jaap van den Berg 
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Je zou er zo maar aan voorbij lopen. De kerk 
gaat als het ware ‘schuil’ in het woonhuis aan de 
Amsterdamseweg 96. Boven wonen studenten, op 
de benedenverdieping is al sinds 1956 de Russisch 
Orthodoxe Kerk in het Buitenland te Arnhem geves-
tigd. De deuren voor de buurt gingen open op zater-
dag 3 juni. Verwonderd nam ik een kijkje binnen. Er 
huist een rijke traditie in onze wijk! En de deur staat 
altijd open om een viering bij te wonen.

De aanleiding voor de open dag was de renovatie en 
het groot onderhoud dat dit voorjaar plaatsvond. Sinds 
maart hing een groot blauw doek voor het pand. Voor- en 
achtergevel, dakgoten etc. zijn weer helemaal op orde 
gebracht, binnen is de badkamer gerenoveerd. De kerk-
zaal van de Moeder Gods Bescherming, want zo heet deze 
parochie, is onveranderd gebleven en ademt de sfeer van 
een lange historie. Hier kan je geloven met je ogen open 
– de met hout betimmerde wanden zijn bekleed met ico-
nen. “Wij vereren de iconen, voor ons zijn het vensters op 
God”, licht Günter Röring toe. Hij is de beheerder van het 
kerkgebouw. Er staan en hangen hele oude exemplaren, 
ook veel fonkelnieuwe. Een aantal is geschonken. Ook 
tijdens de open dag zie ik een van de parochieleden met 
overgave bij een icoon vol eerbied buigen, het kussen en 
een kruis slaan. De sfeer van deze plaats is even heilig 
als intiem. 

Staan
In 1956 is deze parochie gestart met een groepje ortho-
doxe Russen die al voor de Tweede Wereldoorlog in 
Arnhem woonden, aangevuld met Russen afkomstig uit 
vluchtelingenkampen uit Duitsland en Italië (Triëst), mede 
dankzij destijds de actie "Een ton voor Triëst".  “Wie 
komen hier nu? Ook buurtgenoten?”, vraag ik belangstel-
lend. De vieringen zijn doorgaans één keer per maand, 
de zomermaanden uitgezonderd. Uit de wijde omtrek 
komen mensen om een viering bij te wonen. De opkomst 
varieert van 10-15 personen in de reguliere vieringen tot 
40 personen op hoogdagen als Pasen en Pinksteren. De 
meesten van hen komen uit Rusland of Oekraïne of heb-
ben een dergelijke Oost-Europese verwantschap. “In de 
Burgemeesterswijk wonen vier parochianen”, zegt Günter, 
“maar iedereen is welkom om een viering bij te wonen”. 
Wie dat doet komt terecht in een heel andere wereld: in 
een traditie van eeuwen her die tot vandaag volgehouden 
wordt. Kaarsen, wierook, gebeden, iconen, eeuwenoude 
vaste rituelen, de verplichte biecht voor elk die ter com-
munie wil en nagenoeg heel de viering … staan. Voor 
wie wil kan even op een stoel gaan zitten. De taal is het 
kerk-Slavisch. Voor de vieringen komt een priester over 
uit Moskou of Parijs. Heel even worden mij de handen 
geschud door een vriendelijk ogende man, gekleed in 
zwart gewaad. “Prettig kennis te maken”, zegt hij in een 
paar woorden Nederlands tegen een paar aanwezige gas-
ten op de open dag. Het is Aartspriester Andrej Rybin uit 

Moskou; hij is sinds december 2016 de prior 
van de parochie. 

Gemoedelijke kerkgemeenschap
De kerkzaal en het heiligdom bevinden 
zich in de achterkamer. In de voorkamer 
staat een enorme koffietafel. Na afloop van 
elke viering wordt er samen gegeten. Ieder 
neemt wat mee. Bij mooi weer gebeurt dat 
in de diepe achtertuin. Dit kenmerkt ook de 
gastvrijheid en de gemoedelijkheid van deze 
kerkgemeenschap. “Wij staan in een lange 
traditie en die zetten wij voort. Deze kerk 
heeft nog steeds recht van bestaan. Wie God 
zoekt zal Hem vinden”, licht Günter Röring 
toe. De parochie timmert niet aan de weg. 
“Wij zijn er niet op uit om zieltjes te winnen. 
De open dag is er vooral om de buurt te laten 
weten dat je er bent”. 

De eerstvolgende openbare viering is op zon-
dag 17 september, aanvang 10.00 uur. Ieder 
is welkom om deze bij te wonen.

Jan-Martin Berghuis

Meer info over deze parochie in onze buurt: 
www.orthodox-arnhem.nl

Deuren open bij de 
Russisch-orthodoxe kerk 
aan de Amsterdamseweg

RUDOLF
Nee, een scoop is het niet meer. Althans dat mag worden 
aangenomen. Rudolf Jekel gaat verkassen. Sinds jaar en 
dag woont hij met vrouw en kinderen aan de Van Lawick 
van Pabststraat in het prachtige bakstenen De Bazel-huis 
uit 1916. Binnenkort verhuist hij met zijn vrouw naar een 
appartement uit 2001 in het Artilleriepark. Ook mooi, 
maar (nog) geen rijksmonument. Dat was namelijk het 
grote voordeel om zijn oude huis verkocht te krijgen; hij 
hoefde er niet mee te leuren. Een makelaarsbord in de tuin 
was zelfs onnodig. De verkoop was snel gesloten zonder 
gehakketak over de prijs. Een mooi object verkoopt zichzelf 
immers.

Alleen dat ontruimen van je oude huis, daarmee ben 
je zomaar maanden bezig. Al die boeken, foto's, dia's, 
prullaria, enzovoort, moeten bekeken en - dan komt het 
ergste - soms weggedaan worden. En dat Rudolf graag 
het fototoestel hanteert, moge blijken uit ”zijn” boek 
Burgemeesterswijk Bewonderd. Dit lijvige document 
uit 2005, dat ter gelegenheid van de vijfentwintigste 
verjaardag van de wijkvereniging werd uitgebracht, toont 
op 270 pagina's onze buurt in volle glorie. Vele honderden 
foto's van huizen, bomen, deuren, hekwerken, dakkapellen, 
putdeksels, en nog veel meer, laten een buurt zien waarvan 
er maar weinig zijn in Nederland. Om dat allemaal vast te 
leggen met je digitale Canon Powershot G2, moet je een 
beetje gek zijn. Het blijft jammer dat de oplage indertijd te 
gering was. Dat het inderdaad om een bijzonder boekwerk 
gaat, bewijzen de prijzen die er in het antiquariaat voor 
worden neergelegd.

Hoewel Rudolf, naar mijn weten geen officiële functies meer 
in het wijkbestuur bekleedt, heeft zeker de Commissie 
Leefomgeving jarenlang gebruik gemaakt van zijn 
stedenbouwkundige kennis. Niet dat het zijn interesse niet 
meer heeft, maar de huidige Commissie acht hij capabel 
genoeg. Die vindt heus wel plekken voor de ondergrondse 
containers om afval “omgekeerd te kunnen inzamelen”.
Al met al blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis 
die dikwijls stress, emotie en andere ongemak met zich 
meebrengt. Hoewel dat hier lijkt mee te vallen. Wennen 
aan een andere woning kan moeite kosten maar de 
omgeving én wijk blijven per slot van rekening dezelfde. En 
het niet meer verplicht moeten onderhouden van een grote 
tuin, lijkt in ieder geval een voordeel.

Gelukkig neemt Rudolf geen afscheid van de buurt. Bestuur 
van de wijkvereniging en Commissies weten hem straks 
vast nog te vinden voor goede raad en advies. En wellicht 
heeft de Vereniging van Eigenaren van zijn nieuwe stek 
behoefte aan deskundige input.

Kees Crone
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Twaalf jaar woonden ze met hun gezin met vier kinderen in Egypte. In 
2005 kwamen ze terug naar Nederland en ruim vier jaar wonen Frans 
en AnneMarie Derksen nu aan de Van Nispenstraat 31. Een merkwaar-
dig adres, “want wie woont er nu in een straat op nummer 31 terwijl 
het buurhuis nummer 19 heeft?”, zegt Frans.

In 1993 vertrekt het gezin naar Egypte. “Ik liep in Nederland een beetje vast 
en wilde me graag nuttig maken in het buitenland’, geeft Frans als reden aan 
voor het vertrek.
In de oase El Fayoum ten zuiden van Cairo heeft de familie, samen met 
een Nederlandse compagnon, een bedrijf dat aardewerk exporteert naar 
Nederland. In bijna alle tuincentra en bouwmarkten liggen de producten van 
Oase Fayoum. “We woonden tussen de Egyptenaren en maakten aardewerk 
potten op de manier zoals ze dat daar al eeuwen doen. Later kwamen daar 
ook vazen en terrashaarden bij. Tuinartikelen zijn trendgevoelig, dus je moet 
wel met de tijd meegaan”, legt Frans uit. “We hebben daar een fantastische 
tijd gehad. We werkten met de mensen en investeerden alles wat we verdien-
den in het bedrijf”. 
Het geloof is een belangrijke drijfveer voor het echtpaar Derksen. Zo zijn ze 
betrokken bij de stichting Eye on the Child die christelijk godsdienstonderwijs 
verzorgt in het gebied. AnneMarie zet zich in het bijzonder in om seksueel 
misbruik bespreekbaar te maken. “In Egypte heerst een taboe op seksuali-
teit, terwijl er veel misbruik voorkomt. Wij geven voorlichting aan ouders en 
onderwijzend personeel over seksualiteit en hopen dat dit een preventieve 
werking heeft”, zegt AnneMarie.

Terug naar Nederland
Als hun dochter gaat studeren in Nederland besluiten Frans en AnneMarie 
naar Nederland terug te keren. Ze zijn nog steeds betrokken bij het bedrijf 
in Egypte, maar dat levert niet genoeg op om hier van te kunnen leven. 
Inmiddels heeft Frans, samen met zijn oudste zoon, een bedrijf dat gespe-
cialiseerd is in metalen bouwwerken voor in de tuin. “ Mijn contacten met 
bouwmarkten kwamen hierbij goed van pas. Wij plaatsen bergingen en schu-
ren in Nederland en België. Ook in tuinen van de Burgemeesterswijk staan 
verschillende bergingen van ons. Die worden vooral gebruikt als fietsenstal-
ling”. Ook in dit bedrijf draait het niet alleen om winst maken. Bij elke aankoop 
of opdracht gaat er een donatie naar Worldvision, een stichting die zich inzet 
voor kinderen in het buitenland die in armoede leven.

Vluchtelingenwerk
Frans en AnneMarie zijn aangesloten bij de Filadelfiagemeente  en spreken 
allebei Arabisch. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze de laatste jaren 
betrokken zijn geraakt bij het vluchtelingenwerk. Regelmatig bieden ze 
opvang aan vluchtelingen die in de problemen zitten. “We staan op een lijst 
voor noodopvang”, vertelt Frans. “We hebben een poosje een meisje met kind 
uit de Dominicaanse Republiek in huis gehad. Daarna kwam een jongen uit 
Syrië, die psychische problemen had en daardoor een maand niet in het AZC 
terecht kon.” 
AnneMarie geeft taalles aan vluchtelingen en statushouders. Ook buiten 
de lessen heeft het echtpaar contact met vluchtelingen. In de Sionkerk is 
wekelijks een bijeenkomst waar ook vluchtelingen komen, zowel moslims als 
christenen. Ook hebben ze een vaste club mensen die elke zondag in hun huis 
bij elkaar komt. “Ik vind het belangrijk dat mensen het gevoel krijgen dat ze 
erbij horen”, stelt AnneMarie. “Dat is niet altijd gemakkelijk. Pas zei iemand 
tegen mij: ‘Jullie zijn een beetje mijn papa en mama’. We schieten tekort, 
denk ik dan.” 

Het huis aan de Van Nispenstraat kwam in hun bezit door een erfenis. Vader 
Derksen was eigenaar van Veilingbedrijf Derksen aan de Amsterdamseweg. 
Hij liet aan al zijn drie kinderen een huis na. “Ik woon nu weer in de buurt 
waar ik opgegroeid ben en daar zijn we blij mee!” 
En de merkwaardige huisnummering in de straat? “We hoorden dat de verkla-
ring is dat er vanaf twee kanten gebouwd is. Ze kwamen gewoon niet goed 
uit!”

Hanneke Nagel
Meer informatie over het bedrijf van Frans Derksen
http://www.biohort-holland.com

BIJZONDERE WIJKBEWONERS
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Frans Derksen:

“Ik woon weer in 
de buurt waar ik 
opgegroeid ben en 
daar zijn we blij mee!” 
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Julie Uitterhaegen (17; Van 
Pallandtstraat) verkreeg haar 
gymnasiumdiploma aan de 
Stedelijk Gymnasium Arnhem. 
Volgend jaar neemt ze een 
tussenjaar. Ze gaat werken, 
vrijwilligerswerk doen en naar 
het buitenland. Wellicht gaat 
ze ook Spaans leren. Wat ze 
na het tussenjaar gaat doen, 
weet ze nog niet.

Twee geslaagden in één 
gezin, maar geen tweeling. 
Kick van Loon (16; links) 
slaagde aan het Montessori 
College voor de mavo en gaat 
volgend jaar de havo doen. 
Zijn broer Ties (19; rechts) 
haalde aan dezelfde school 
de havo en gaat volgend 
jaar naar de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO) 
in Nijmegen. Ze wonen in de 
Burgemeester Weertsstraat.

 
Ravian Ubachs (16; 
Burgemeester Weertsstraat) 
heeft zijn vmbo-t-diploma 
gehaald aan het Karel de 
Grote College in Nijmegen. 
Hij gaat volgend jaar naar de 
havo op dezelfde school.

Ties Dekker (17; 
Burgemeester Weertsstraat) 
heeft zijn havo-diploma 
behaald aan het Montessori 
College in Arnhem. Volgens 
jaar gaat hij ‘Sport, manage-
ment en ondernemen’ stu-
deren aan de Hogeschool 
Amsterdam.

Ofra Wentink (19; Van 
Eckstraat) haalde haar vwo-
diploma op het Beekdal 
Lyceum in Arnhem. Ze gaat 
volgend jaar sociologie stu-
deren aan de Universiteit 
Utrecht.

Oda Berkhout (18; Van 
Eckstraat) slaagde aan het 
Montessori College voor de 
havo. Volgend jaar richt ze 
zich op haar twee passies: 
paardrijden en schrijven. Bij 
de Stichting BioBos werkt ze 
met kinderen met een beper-
king en paarden. Omdat ze 
ervan droomt ooit een mooie 
roman te schrijven gaat ze 
volgend jaar naar de schrij-
versvakschool.

Julia Mooren (18; 
Bouriciusstraat) haalde aan 
het Thomas à Kempiscollege 
haar gymnasiumdiploma. 
Volgend jaar neemt ze een 
tussenjaar en gaat ze via 
Activity International vrijwil-
ligerswerk doen in Zuid-Afrika 
en Namibië. “Iets met wild 
life of een sociaal project”. 

Lova Westendorp (18; 
Sweerts de Landasstraat) 
haalde haar havo-diploma aan 
het Thomas à Kempiscollege. 
Volgend jaar wordt een tus-
senjaar voor haar. Ze gaat 
werken en reizen. Naar 
Zuid-Amerika of Spanje, om 
Spaans te leren. Daarna wil 
ze een opleiding creatieve 
therapie gaan volgen.

Johannes Noothoven van 
Goor (17; Amsterdamseweg) 
haalde op het Stedelijk 
Gymnasium Arnhem zijn 
diploma. Hij gaat volgend jaar 
met een voetbalbeurs een 
jaar studeren in Louisiana, in 
het zuiden van de Verenigde 
Staten. Geen American foot-
ball, maar soccer.

Britt de Graaf (18; Amster-
damseweg) haalde aan het 
Beekdal Lyceum haar vwo-
diploma. Volgend jaar gaat ze 
bedrijfskunde studeren aan 
de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.

Britt Verhoeven (17; Van 
Pallandtstraat) behaalde haar 
gymnasiumdiploma cum laude 
aan het Stedelijk Gymnasium 
Arnhem. Volgend jaar gaat 
ze aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam Business Analytics 
studeren, een econometrie-
achtige opleiding.
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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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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'

Nieuws 
uit het bestuur
Op 11 mei is weer de jaarlijkse ledenvergadering 
van de wijkvereniging geweest. Het bestuur en de 
commissies laten zien wat zij het afgelopen jaar 
hebben gedaan en tevens legt het bestuur verant-
woording af aan de leden voor het gevoerde finan-
ciële beleid. De aanwezige leden waren tevreden 
over de gepresenteerde cijfers. U kunt het verslag 
lezen op onze website.
De ledenvergadering werd afgesloten door een 
boeiende presentatie van Theo Geesink van bureau 
Poelman en Geesink over de laatste vorderingen 
van het project ‘Jansbeek’ in de binnenstad.

De samenstelling van het bestuur is met de komst 
van Matthew Pyatt weer compleet. Bij de alge-
mene ledenvergadering in 2018 zal hij formeel 
voorgedragen worden als bestuurslid. Matthew 
woont aan de Burg. Weertstraat 61. Hij zal bin-
nen het bestuur de communicatielijn naar de 
Commissie Leefomgeving krijgen. Tevens gaat hij 
het jubileum van de wijkvereniging in 2020 orga-
niseren. Tijdens de laatste bestuursvergadering is 
een nieuwe indeling gemaakt van bestuursleden 
die de communicatie naar de commissies zullen 
verzorgen. Zoals in het vorige Wijkcontact stond 
aangegeven is het wenselijk om na een paar jaar 
te rouleren. Nadat de commissies zijn geïnfor-
meerd zal een overzicht worden gepubliceerd op 
onze website en in het wijkcontact.

Op maandag 19 juni zal een gesprek plaatsvin-
den met de Diaconessenkerk en het bestuur van 
de wijkverenigingen Burgemeesterskwartier en 
de Hoogkamp en iemand van het wijkteam leef-
omgeving (gemeente Arnhem). Doel van deze 
bijeenkomst is wat wij voor elkaar kunnen beteke-
nen op het gebied van activiteiten voor ouderen, 
benutting ruimte van de Diaconessenkerk door de 
wijk en het aanbod van de kerk om mensen in de 
wijk meer met elkaar in contact te brengen via 
een maandelijkse maaltijd. De kerk is bereid om 
ruimte en keuken gratis ter beschikking te stel-
len. Wij houden u op de hoogte via de website en 
wijkcontact!

Ik wens verder een ieder een mooie 
zomer toe!

Barend Freriks, 
voorzitter
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Nieuw initiatief Buurt en Kerk
Eens per maand samen eten op vrijdag!

De wijkverenigingen van de Penseelstreek en de 
Burgemeesterswijk hebben samen met de Diaconessenkerk 
de handen in één geslagen om het onderlinge contact in 
de wijk te bevorderen.
De kerk heeft haar ruimte ter beschikking gesteld en de 
wijkverenigingen een eenmalige financiële bijdrage om 
het mogelijk te maken eens per maand een borrel met 
buffet te organiseren voor wijkbewoners.
Iedere tweede vrijdag van de maand kunt u zich opgeven 
voor een diner in wijkcentrum de Bakermat bestaande uit 
een aperitief, lopend buffet van drie gangen met wijn of 
frisdrank en koffie als afsluiting. Kosten: €10. Met vege-
tariërs en eventuele andere dieetwensen kan rekening 
worden gehouden. We hebben gekozen voor een lopend 
buffet om zo ieder de gelegenheid te geven op een ont-
spannen manier met elkaar in gesprek te geraken en 
nieuwe mensen te ontmoeten.
Het betreft de volgende data: 8 september, 13 oktober, 10 
november, 8 december. Bij succes worden de maaltijden 
in 2018 voortgezet.
Inloop voor het aperitief 17.30 uur, de afsluiting zal onge-
veer 20.30 uur zijn.
De minimale deelname is 10 en de maximale deelname 
30 personen.

De maaltijden worden bereid door vrijwilligers uit beide 
wijken die het leuk vinden om te koken en er iets bijzon-
ders van te maken. Voor de eerste keren zijn er voldoende 
vrijwilligers; als het initiatief aanslaat moet de vrijwilli-
gersploeg wellicht uitgebreid worden.

Wij hopen op veel enthousiaste aanmeldingen.

Opgave t/m de woensdag voorafgaand aan de betreffende 
vrijdag bij:
Martin de Jong tel. 06 49840712 en e-mail:
jm.dejong@kpnplanet.nl 
Lidy Boessenkool: tel. 4421739 en e-mail: 
lboessenkool@upcmail.nl 
Cathy Baart de la Faille: tel. 06 25428594 en e-mail: 
cathy@baartdelafaille.nl
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Ergernis over een geluid, kinderen, huisdieren, een 
barbecue of een verkeerd geparkeerde auto? Het 
stelt eigenlijk niets voor maar soms lopen dit soort 
ergernissen toch uit de hand. En daar zit niemand op 
te wachten. Maar wat voor de ene buur heel gewoon 
is, is voor een andere buur storend. Sommige buren 
zijn zelfs niet meer ‘on speaking terms’. De stap 
naar de rijdende rechter is voor velen één brug te 
ver. Maar aankloppen bij Buurtbemiddeling is vaak 
een geslaagde route.

Buurtbewoonster Monique Schrage is vrijwilligster bij 
Buurtbemiddeling. Het project werd tien jaar geleden 
opgestart en is een succes. Arnhem krijgt op jaarba-
sis tussen de 150 en 200 verzoeken voor bemiddeling. 
En zeven van de tien keer komen de buren tot elkaar. 
De Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. Ze 
zijn neutraal, geven geen oordeel en hebben uiteraard 
geheimhoudingsplicht. Ik ben benieuwd wat Monique 
Schrage drijft.
Na even zoeken sta ik voor de juiste voordeur. Het huis 
van Monique ligt aan de Zijpendaalseweg en kijkt uit op 
het Sonsbeekpark. We nestelen ons in de zonovergoten 
tuin met dadels en nootjes en raken als snel aan de praat. 
Monique trok een paar jaar geleden met haar man en 
jongste dochter in dit fraaie pand. “We kwamen uit Norg 
en zochten een huis rond de stad, in het groen. Toen 
stond dit huis te koop. We vonden dit altijd al een leuke 
wijk en dit ís wonen in  het groen”, komt er zeer tevreden 
uit. “Maar met als voordeel dat je vlak bij het station en 
het centrum zit”.  Monique wilde de buurt leren kennen 
en gaf zich op voor de atelierroute en ook stelden ze 
hun huis open voor ‘Muziek bij de Buren’. “We vinden het 
leuk om mensen te ontvangen en dit soort initiatieven te 
ondersteunen. Want op een plek waar je mensen kent, ga 
je je thuis voelen. Ik ben ook vrij snel actief geworden bij 
Buurtbemiddeling. Dat sluit goed aan bij mijn eigen werk 
als coach en masseur”.

‘De onmacht en het verdriet maakten indruk’
Haar eerste casus was bij een wat oudere vrouw die al 
lang in hetzelfde huis woonde. Na verloop van tijd kreeg ze 
nieuwe buren. ”Dat ging in eerste instantie goed. Maar na 
een tijdje was er toch geluidsoverlast. Daardoor ontstond 
er naast onenigheid ook wantrouwen tussen de buren. Dat 
gaf erg veel stress. Ik besefte toen hoe makkelijk com-
municatie kan misgaan. Ook voelde de betreffende vrouw 
zich niet gehoord door de woningcorporatie. De onmacht 
en het verdriet dat ermee gepaard ging, maakten wel 
indruk op mij. Helaas wilde de buurman niet praten zodat 
het niet tot een gesprek kwam”.  De bemiddelaar gaat 
altijd samen met een andere vrijwilliger op afspraak langs 
bij de melder van het burenincident om vervolgens aan te 
bellen bij de buren om zijn/haar verhaal te horen.  “Als je 
bij de buurman binnen bent, hoor je altijd een heel ander 
verhaal. Dat heeft alles te maken met eigen beleving, 
interpretatie en projectie”, meent Monique.  

‘Als ik jouw leeftijd nog had, was het oorlog’
Als beide partijen met elkaar in gesprek willen, vindt dit 
plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars bege-
leiden het gesprek maar reiken niet de oplossing aan.  
Dat doen de buren zelf. Maar als de buren niet willen 

dan houdt het op. Eenmaal om tafel met beide buren 
is ook een gesprek  vaak verrassend.  “Ik had een keer 
een bemiddelingsgesprek bij twee buren die beiden een 
andere nationaliteit hadden. Het waren gepassioneerde 
mensen maar met een flink leeftijdsverschil. De jongere 
buurman had zonder overleg boompjes uit de tuin gehaald 
en een schutting geplaatst, die vervolgens omviel in de 
tuin van de buren. De oudere buurman zei tegen de jon-
gere: Als ik jouw leeftijd nog had, was het oorlog en zou 
ik met je op de vuist gegaan zijn! Met deze opmerking 
liet hij zien dat hij ook naar zichzelf kon kijken en naar 
het grotere geheel. Zelfreflectie en begrip zijn van belang 
voor het maken van afspraken. Als mensen dat kunnen, 
kan het opgelost worden en dat is mooi. “Het is van 
belang mensen naar elkaar te laten luisteren. Elkaar echt 
horen”, gaat Monique verder met haar verhaal. “Want als 
je gestrest bent, is dat niet altijd het geval. En dat is ook 
een deel van onze rol”.  

‘De wereld een stukje mooier maken’
Ik ben benieuwd naar Monique  haar beweegredenen  om 
die burenconflicten op te lossen met al die stress erom-
heen.  “Het is een uitdaging om een sfeer te creëren 
waarbij mensen zich veilig voelen om te praten. Soms 
word je ook met jezelf geconfronteerd doordat je je eigen 
thema’s tegenkomt. Het is wel de kunst om die thuis te 
laten en er alleen te zijn voor de mensen met wie je  om 
tafel zit”, lacht Monique. “En ik leer er veel van. Nog beter 
luisteren, waarnemen en afstemmen op elkaar. Dat sluit 
goed aan bij mijn werk als coach. Ik heb in mijn eigen 
ontwikkelingsproces geleerd dat het belangrijk is om op 
gevoels- en behoefteniveau contact te krijgen. Als dat 
lukt, ontstaat er een opening tussen mensen, en begrip 
en verbinding.  Zo hoop ik een kleine bijdrage te leveren 
om de wereld een stukje mooier maken”. 

Karin Veldkamp

Voor meer informatie: www.buurtbemiddelingarnhem.nl

Buurtgenoot Monique Schrage, 

vrijwilliger bij Buurtbemiddeling:

“Ik vind het een 
uitdaging een sfeer te 
creëren waarin mensen 
willen praten.”

DE OUDERE BUURMAN ZEI TEGEN DE 
JONGERE: ALS IK JOUW LEEFTIJD NOG 
HAD, WAS HET OORLOG EN ZOU IK MET 
JE OP DE VUIST GEGAAN ZIJN! MET DEZE 
OPMERKING LIET HIJ ZIEN DAT HIJ OOK 
NAAR ZICHZELF KON KIJKEN EN NAAR 
HET GROTERE GEHEEL. 
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op deze man
de grote man
de lange lichtgebogen man
moet een groot
gedicht geschreven

de dominee, de dichter
mijn eigen
guillaume van der graft

beminnelijk bescheiden
zo trad hij altijd binnen
verheugde zich het koekje
de olijven bij de wijn

wat kon hij prachtig
lezen
hij kende echt het woord
veinsde soms niet weten
maar zeker wist
het meest

die man, de grote man
ik kende hem
ik sprak hem

die man vergeet ik nooit

jos

In memoriam 

Alex Ruys
Alex Ruys was emeritus-pre-
dikant en woonde in de Van 
Nispenstraat. Zaterdag 17 juni 
j.l. overleed hij. Hij was een 
groot liefhebber van muziek 
en zong in diverse Arnhemse 
koren. Ook was hij liefhebber 
van poëzie. Van 2001 tot nu 
was hij lid van een poëzielees-
gezelschap in onze wijk. De 
groep nam vrijdag afscheid van 
hem met dit gedicht van Jos 
Pauw, oprichter van genoemde 
groep
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Thuis
Ik ben net terug van 2 weken vakantie. 
Weg van thuis. Weg van de soms letter-
lijk uitgesleten paadjes en patronen in 
huis, naar de winkel, het werk en sport-
clubs. Even iets heel anders. Wij kozen 
voor Corfu. Sinds de jaren zestig al een 
toeristisch eiland, maar in de uithoeken 
en binnenlanden kan je eindeloos wan-
delen in bossen en bergen zonder een 
toerist of buurtgenoot tegen te komen.
Heerlijk! En toch stuitte ik op deze 
vakantievlucht meerdere malen op 
‘thuis’. Overal Amstel Beer – kratten 
in tuinen, parasols op terrassen en een 
veelheid aan flesjes en blikjes in de 
berm. Meer dan van het eigen Griekse 
Mythos-bier. 
Helemaal confronterend werd het toen 
ik boodschappen ging doen. Gevraagd 
aan een ‘local’ wees hij de richting 
aan. Opeens doemt de Lidl voor je op. 
Een vreemd soort houvast overviel mij 
toen ik daar binnen stapte. Nagenoeg 
een kopie van de winkelindeling als 
die aan de Amsterdamse hoek. Precies 
hetzelfde chocoladeassortiment bij de 
ingang, de broodhoek met al die bak-
ken lekkere broodjes was identiek (net 
als het geklooi met die scheppen). Ja, 
zelfs de boterhamzakjes zijn 1.800 km 
zuidelijker hetzelfde!
Een andere omgeving leert je ook iets. 
Werkend als spreker in de uitvaart kijk 
ik nieuwsgierig naar begraafplaatsen, 
-rituelen en wat daar bij hoort. Noem 
het beroepsdeformatie. Op Corfu zag ik 
wat ik in andere zuidelijke landen ook 
tegen kwam: dood & rouw zijn open-
baar. Afgekondigd op openbare aanplak-
plaatsen of – in kleinere gehuchten – 
geniet aan een houten elektriciteitspaal. 
Iedereen weet wanneer er iemand in het 
dorp of de buurt is overleden. Je sterft 
niet anoniem. Het huis van de achter-
buurvrouw staat niet plotseling leeg. 
Ik maak het te vaak mee in mijn werk: 
familie en een paar buren die het weten, 
de rest van de mensen niet. Ik vind het 
pijnlijk. We zijn bedoeld om betrokken 
te zijn bij en op elkaar. Noaberschap 
heet dat in een paar Nederlandse dia-
lecten. In overheidsdialect spreekt men 
van “participatiesamenleving”.
Wat zouden onze ‘houten electriciteits-
palen’ kunnen zijn?
Vakantie helpt je opnieuw leren kijken 
naar je thuissituatie. Een fijne en leer-
zame vakantie toegewenst! 

Jan-Martin Berghuis 
22

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

F 026 445 9981

Van de Zijpendaalseweg naar de Amsterdamseweg loopt de Van Pallandtstraat, ver-
noemd naar oud-burgemeester J.J.A.A. baron van Pallandt van Westervoort (1807-
1876). Dit grote, gedistingeerde huis op nummer 54 dateert van het begin van de 
twintigste eeuw. Indertijd woonden vele hooggeplaatsten van het Diaconessenhuis 
in deze sterk hellende straat.

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

Verliefde Kijk op de Wijk



Medio 2016 is heel Arnhem overgestapt op een nieuwe manier van afval inza-
melen, het zogenoemde Omgekeerd Inzamelen. Met Omgekeerd Inzamelen 
wordt het makkelijker om afval als paper, plastic en organisch afval geschei-
den aan te bieden en in te zamelen. Het aanbieden van restafval wordt juist 
moeilijker. Dat wordt namelijk niet meer opgehaald; u moet het zelf naar een 
ondergrondse container brengen. Voor restafval worden extra ondergrondse 
containers geplaatst. Het is de bedoeling dat er op loopafstand (ca 150 meter) 
van iedere bewoner zo’n ondergrondse container komt. Ze zijn te openen met 
een afvalpas. Als u om wat voor reden dan ook (ouderdom, ziekte, handicap) 
niet in staat bent uw restafval naar zo’n container te brengen, is het de bedoe-
ling dat u buren, vrienden of familie inschakelt. Als ook dat niet lukt, kunt u 
contact opnemen met het wijkteam.

Over de plaatsing van de ondergronds containers op loopafstand van bewoners 
is het een en ander te doen. Begin december heeft de gemeente Arnhem een 
brief naar alle wijkbewoners gestuurd met de voorlopige planning en plaat-
sing. Daarin is de wijkbewoners gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in 
te dienen. Ook wij als Commissie Leefomgeving hebben op een drietal punten 
bezwaar gemaakt. Het ging in alle gevallen om een gezamenlijk belang voor 
de wijk. We hebben ervoor gepleit om:
• de groene driehoeken in de wijk groen te houden, 
• waar mogelijk voorzieningen te clusteren en 
• om geen containers te plaatsen op plaatsen die tot gevaarlijke 

verkeerssituaties  kunnen leiden. 
Tevens heeft de commissie een oproep gedaan aan de wijkbewoners om zelf 
bezwaren in te dienen. Dit is veelvuldig gedaan. 

In april 2017 hebben wij als commissie met de 
ambtenaren een ronde door de wijk gemaakt. 
Daarbij hebben wij gekeken naar potentiële 
andere plekken en verbeteringen. De bewoners 
waarvan we weten dat ze een bezwaar hebben 
ingediend, hebben we hierover geïnformeerd. 
Door de vele bezwaren die zijn ingediend op de 
plaatsing van de containers in onze wijk, is er in 
onze wijk vertraging opgelopen. In de komende 
weken wordt de aangepaste oplossing aangebo-
den aan de direct omwonenden, aan diegenen 
die een bezwaar hebben ingediend en aan de 
Commissie Leefomgeving. Naar verwachting 
worden de containers voor 1 oktober geplaatst. 

Voor de duidelijkheid: de gemeente is verant-
woordelijk voor besluitvorming en communi-
catie over individuele bezwaren van inwoners. 

Commissie Leefomgeving
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Eerder werden er ondergrondse containers 
geplaatst in de voor onze wijk zo kenmerkende 
groene driehoekjes (bovenste twee foto's). Dat wil 
de Commissie Leefomgeving nu voorkomen. Zoals 
bij de BENU-apotheek waar ze geclusterd zijn met 
andere voorzieningen (glasbak, winkels)..
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Ondergrondse Containers en 

Omgekeerd Inzamelen van afval

Het uiteindelijke voorstel werd: De drempels in eerste 
instantie verwijderen in combinatie met alternatieve ver-
keersremmende maatregelen en vervolgens een periode 
inlassen waarin metingen worden gedaan om te kijken 
welk effect dit heeft op de snelheid in de straat. Bij een 
onacceptabele verhoging van de snelheid, of als de veilig-
heid anderszins in gevaar komt, zal er alsnog gezamenlijk 
worden gekeken naar een andere oplossing om de veilig-
heid te borgen.
Om dit plan in werking te zetten verlangde de gemeente 
echter wel dat er vooraf voldoende draagvlak onder de 
bewoners in de straat zou worden aangetoond. Hierop 
hebben de vijf bewoners een brief opgesteld en in de 
hele straat en in de hoekpanden van aangelegen straten 
bezorgd. Hierin werd het voornemen om de drempels te 
verwijderen voorgelegd. Indien er een bezwaar was tegen 
het plan, kon men dat kenbaar maken door een reactie te 
sturen. Er zijn in april 244 brieven bezorgd. Daarna zijn er 
twee reacties binnen gekomen van bewoners die bezwaar 
hadden. Met de bewoners van de twee adressen die 
bezwaar hadden gemaakt is contact opgenomen door de 
bewonersvertegenwoordigers. Hiermee was er volgens de 
werkgroep voldoende draagvlak aangetoond voor het plan
De bijeenkomst van 31 januari bleek dus de start te zijn 
van een buitengewoon coöperatieve en voortvarende 
samenwerking tussen actieve bewoners, de Commissie 
Leefomgeving van de Burgemeesterswijk en de gemeente. 

Vervolgstappen
Het project gaat nu van start. Te beginnen met een 
0-meting van de snelheid in de Van Lawick van Pabststraat 
van 20 tot en met 27 juni 2017 op 3 telpunten. Daarna 
worden de drempels verwijderd en de ‘entrees’ van de 
30km zone worden nadrukkelijker vormgegeven. De uit-
voering hiervan zal plaatsvinden in de laatste twee weken 
van augustus 2017. De gemeente zal 2 - 3 weken voor de 
definitieve start van de uitvoering nog een brief verzenden 
naar de aanwonenden. De uitvoering van deze fase zal ca. 
twee weken in beslag nemen waarbij uitgangspunt is dat 
de weg niet afgesloten hoeft te worden, maar er wel enige 
hinder zal ontstaan. 
Na de realisatie zal in de aansluitende 6 tot 8 maanden 
aan snelheidsmonitoring worden gedaan. Er is afgespro-
ken dat de werkgroep halverwege de monitoringsperiode 
weer bij elkaar zal komen. Tijdens deze periode worden 
alle bewoners en betrokkenen van harte uitgenodigd om 
met tussentijdse reacties en/of met aanvullende ideeën te 
komen. Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat de veilig-
heid van alle verkeersdeelnemers en de aanwonenden 
gewaarborgd blijft. 
Als u opmerkingen, reacties of zorgen heeft, of u heeft 
een idee voor een ludieke actie die de verkeersdeelne-
mers extra alert maakt op de 30 km zone, kunt u dit 
altijd kenbaar maken bij de Commissie Leefomgeving van 
de wijk.
Uit de monitoring en uw reacties zal na de monitoringspe-
riode moeten blijken of er nog aanvullende maatregelen 
nodig zijn, om de veiligheid te blijven borgen. 

Wij hopen op een beter wooncomfort van de aanwo-
nenden van de Van Lawick van Pabststraat en een veilig 
gebruik van de straat door alle verkeersdeelnemers.

De werkgroep verkeersdrempels. 

HOE VERDER MET 
De verkeersdrempels in de 

Van Lawick van Pabststraat

Diegenen onder ons die inmiddels al meer dan 7 jaar in 
onze wijk wonen, zullen zich ongetwijfeld de aanpassing 
van de riolering in onze straat herinneren en de daar-
bij tegelijkertijd aangepaste wegprofilering, bestrating 
en inrichting. Een belangrijke verandering in de Van 
Lawick van Pabststraat was het plaatsen van 4x2 ver-
keersdrempels. Deze zijn aangebracht als ‘verkeersrem-
mende maatregel’ om de snelheid van het verkeer te 
verminderen of in ieder geval in toom te houden. Sinds 
de plaatsing ondervindt een groot aantal aanwonenden 
in de Van Lawick van Pabststraat ernstige hinder door 
geluidsoverlast en trillingen. Een groep actieve, betrok-
ken bewoners heeft zich verenigd en samen met de 
Commissie Leefomgeving van de Burgemeesterswijk 
hebben zij het Team Leefomgeving Noord-West van de 
gemeente gevraagd de situatie gezamenlijk aan te pak-
ken in een werkgroep. Over die aanpak, het resultaat en 
de vervolgstappen willen wij u graag informeren.

Aanleiding
Zware, grote vrachtwagens en trolleybussen zijn veelal 
niet in staat om precies goed en recht over de drempels 
te rijden. Dit veroorzaakt (vooral bij de harmonica-trol-
leybussen) een heftige klap van het achterste busdeel dat 
daardoor gaat stuiteren. Tevens worden er door het zware 
verkeer trillingen veroorzaakt die bij vele direct omwo-
nenden van de drempels leiden tot trillende ruiten en 
rammelend servies in de kasten. Overigens treden deze 
verschijnselen ook al in mindere mate op bij het goed 
nemen de drempels. Eén en ander leidt tot grote irritaties 
en overlast bij bewoners.
De genoemde effecten zijn natuurlijk nooit de bedoeling 
geweest van deze drempels. Een aantal bewoners van de 
straat is daarom al jaren bezig dit probleem onder de aandacht 
te brengen en draagkracht te creëren voor een alternatief.

Aanpak
Dit heeft geleid tot een bijeenkomst op 31 januari 2017 
van vijftien bewoners en twee leden van de
Commissie Leefomgeving van de wijk. Tijdens die bijeen-
komst is gepleit om in harmonie en coöperatief samen te 
werken met het Team Leefomgeving van de gemeente. 
Om het standpunt van de bewoners kracht bij te zetten 
hebben zij besloten een handtekeningactie te houden 
onder de aanwonenden van de straat.
Begin dit jaar hebben zij bijna 90 handtekeningen verza-
meld, waarbij de vraag werd gesteld: ‘Wie hebben er last 
van de trillingen en/of geluidsoverlast als gevolg van de 
drempels in de Van Lawick van Pabststraat?’. 
Vervolgens is er in maart een ontmoeting geweest met 
een delegatie van vijf bewoners uit de straat, leden van 
Commissie Leefomgeving van de Burgemeesterswijk, 
twee leden van het Team Leefomgeving van de gemeente 
en twee verkeersdeskundigen van de gemeente Arnhem. 
Tijdens deze bijeenkomst is besloten dat de drempels 
verwijderd zouden worden. 
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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.
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Baron Sweerts de Landas Wyborgh was de eerste 
burgemeester van Arnhem voor wie deze functie 
niet het eindstation was maar slechts een schakel 
in een loopbaan in het openbaar bestuur. Hij arri-
veerde in Arnhem op de verhoudingsgewijs jonge 
leeftijd van 47 jaar en werd na krap vijf jaar al tot 
een volgend ambt geroepen. In die korte tijd heeft 
hij geen stempel op Arnhem kunnen drukken. Wel 
was hij een kleurrijk persoon. 

Indië
Emile Claude baron Sweerts de Landas Wyborgh werd op 
25 Mei 1852 in Nijmegen geboren als tweede zoon van 
Coenraad Willem baron Sweerts de Landas Wyborgh en 
Claudina Maria Margaretha Dinaux. Deze Coenraad, die 
het tot directeur der posterij-
en in Rotterdam bracht, was 
de eerste die de drievoudige 
achternaam voerde. De vader 
van Coenraad heette Sweerts 
de Landas en zijn moeder was 
een Wyborgh. Vandaar. 
Emile trouwde in 1879 
met Catharina Smith. Dat 
gebeurde in Rotterdam tij-
dens een periode van verlof. 
Hij was namelijk al in de 
zomer van 1872, net twintig 
jaar oud, naar Indië gegaan 
na een opleiding aan de 
Rijksinstelling van Onderwijs 
in de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Nederlands-
Indië in Delft. Hij doorliep 
in Indië de rangen bij de 
Algemene Secretarie van het 
Gouvernement in Buitenzorg 
op Java. Zijn vier kinderen 
zijn allen in Buitenzorg gebo-
ren. Zijn Indische loopbaan 
culmineerde in 1895-1897 in  
het lidmaatschap van de Raad van Nederlands-Indië. In 
dat laatste jaar keerde hij, na 25 tropenjaren, terug naar 
Nederland. 

Zijn vijf Arnhemse jaren
Baron Sweerts de Landas Wyborgh was van 1 oktober 
1899 tot 15 juli 1904 burgemeester van Arnhem. Hij 
was het type van de voorname maar minzame edelman. 
Raadsleden sprak hij enigszins ironisch vaak aan als 'mijn 
vriend'. Hij bediende zich graag van Franse bon mots. Een 
raadslid dat het niet met hem eens was, kon hij afwimpe-

len met ‘Il est difficile de contenter tout le monde et son 
père’ (het is moeilijk iedereen en zijn vader tevreden te 
stellen). Wie zijn kant koos, werd beloond met ‘Les beaux 
esprits se rencontrent’ (de schone geesten ontmoeten 
elkaar). 
Hij botste geregeld met J.W.A. van Zoestbergen, de 
oprichter van de SDAP in Arnhem, die in het jaar 
van aantreden van burgemeester Sweerts de Landas 
was geïnstalleerd als eerste socialistische raadslid van 
Arnhem. Zij waren het onder andere oneens over de 
bestemming van de Witte Villa op de Hartjesberg. Deze 
was inbegrepen bij de aankoop van Sonsbeek door de 
gemeente. Zoestbergen verzette zich tegen het voorstel 
er een hotel-pension van te maken. Hij wilde dat er een 
herstellingsoord voor kinderen van onvermogenden in zou 

komen, maar de burgemees-
ter schamperde dat lieden 
die niets bijdroegen aan de 
gemeentekas, wel de laatste 
waren om recht te hebben op 
profijt van die dure aankoop. 
Zelf heeft baron Sweerts de 
Landas bij die aankoop ove-
rigens geen rol gespeeld. Het 
besluit daartoe was al op 15 
april 1899 onder zijn voor-
ganger gevallen. Hij stond 
niettemin in zijn speech van 
ambtsaanvaarding uitdrukke-
lijk stil bij de verwerving van 
Sonsbeek. Volgens hem werd 
Arnhem daardoor nog meer 
dan vroeger tot een lusthof 
waar men ‘overvloedige gele-
genheid vindt om de zenuwen 
te ontspannen en de spieren 
te stalen’. Zo sprak deze bur-
gemeester. 

Rond 1900 brak in de 
gemeenteraad het inzicht 

door dat de stad Arnhem modernisering behoefde. Dat 
werd een hoofdpunt van beleid, maar het viel moeilijk 
besluiten te nemen. Het hielp niet dat de Tellegen, de 
daadkrachtige directeur van de Gemeentewerken en de 
drijvende kracht achter de aankoop van Sonsbeek,  in 
1901 naar Amsterdam vertrok. In het korte burgemees-
terschap van Sweerts de Landas kwam het niet tot grote 
resultaten. In 1901 werd in de Raad wel uitvoerig over de 
wenselijkheid van een elektriciteitsnet gesproken, maar 
het duurde tot 1906 voordat geld ter beschikking werd 
gesteld voor de bouw van een centrale. 

Na Arnhem
Sweerts de Landas werd op 15 juli 1904 burgemeester van 
Den Haag. Dat was de tijd van het kabinet van Abraham 
Kuyper, voorman der antirevolutionairen. Sweerts de 
Landas was een aanhanger van die partij geworden, vol-
gens sommige van zijn oude liberale vrienden louter uit 
opportunisme. Hij was tijdens dit burgemeesterschap ook 
korte tijd lid van de Eerste Kamer voor de antirevolutio-
naire partij. In 1911 noemden dagbladen hem zelfs als 
nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer, wat echter een 
loos gerucht bleek. Wel werd hij in dat jaar benoemd tot 
Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Die functie 
vervulde hij met flair tot zijn overlijden op 3 januari 1928. 
Vermeldenswaard is nog dat zijn dochter Emilie Claudine 
drie maanden na zijn vertrek uit Arnhem was getrouwd 
met een zoon van wethouder Izaak Everts, naamgever 
van de noordelijke grenslaan van de Burgemeesterswijk. 

EEN STRAAT VERNOEMEN NAAR SWEERTS 
DE LANDAS WAS EEN RISICO. MAAR 
MEN VERKEERDE IN EEN NOODSITUATIE. 
DE NAMEN VAN DODE BURGEMEESTERS 
WAREN OP.

Haastige vernoeming
Al op 28 november 1904, slechts vier maanden na het 
vertrek van baron Sweerts de Landas uit Arnhem, besloot 
de Raad een straat naar hem te noemen.  Dat was vroeg. 
Meestal wordt een straat vernoemd naar iemand die al 
overleden is en van onberispelijk gedrag was. Deze baron 
was nog volop actief in politiek en bestuur, en dus was het 
mogelijk dat hij alsnog mikpunt van kritiek zou worden. 
En dat gebeurde ook tijdens zijn Haagse burgemeester-
schap. Hij zou een zedenschandaal in de doofpot heb-
ben willen stoppen. Wat was het geval? Enkele Haagse 
notabelen waaronder de hoofdinspecteur van politie Van 
Lelyveld waren regelmatige bezoekers van een bordeel 
dat gedreven werd door ‘Duitsche Greet’ (Margarethe 
Fuhrtrop). Zij zou ook minderjarige meisjes in dienst heb-
ben. Van Lelyveld was een van haar ‘speciale vrinden’. Dit 

groeide uit tot het ‘Haagsche Zeden- en Politie-schandaal’.  
Sweerts de Landas was zelf geen bezoeker van het bor-
deel, maar hij zou wel zijn hoofdinspecteur uit de wind 
gehouden hebben. Hard bewijs daarvoor is echter nooit 
geleverd. Het schandaal speelde in 1908/1909, toen er 
dus al een straatnaam was toegekend aan Sweerts de 
Landas.

De gemeenteraad begreep in 1904 wel dat deze ver-
noeming niet zonder risico was, maar men verkeerde in 
een noodsituatie: er waren straatnamen nodig voor de 
Burgemeesterswijk  en de dode burgemeesters waren op! 
Men had nog kunnen teruggrijpen op een groot reservoir 
van burgemeestersnamen van vóór de napoleontische 
tijd, en in het geval van de Brantsenstraat – óók een 
besluit van 28 november 1904 – is dat inderdaad gebeurd, 
maar daar is het bij gebleven. Een belezen raadslid kwam 
nog wel met de zeventiende-eeuwse regentenfamilie Van 
Dans, maar dat zei de andere raadsleden niets. Zij hiel-
den het liever bij recente stadsbestuurders, desnoods nog 
levend. 

Bert Koene

Emile Claude Sweerts de Landas in zijn Arnhemse tijd. 
 (beeldbank Gelders Archief).

Sweerts de Landas werd er als burgemeester van Den Haag 
door politieke tegenstanders van beschuldigd dat hij een 
zedenschandaal in de doofpot wilde stoppen. (Spotprent 
door Albert Hahn, De Notenkraker , 12 juli 1908.)

Burgemeester Sweerts de Landas was tegen een voorstel 
van het SDAP-raadslid Zoestbergen om van de witte villa 
in Sonsbeek geen hotel maar een herstellingsoord voor 
kinderen van onvermogenden te maken. Hij schamperde: 
wie niets bijdraagt aan de gemeentekas is wel de laatste 
om recht te hebben op profijt van de dure aankoop van 
Sonsbeek.

De Sweerts de Landasstraat
Uit de toespraak van de nieuwe burgemeester 
die stond afgedrukt in de Arnhemsche Courant 
van 19 oktober 1899. Hij doelde op de aankoop 
van Sonsbeek.1908.)
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