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026 - 321 86 59
Mobiel 06 - 2330 91 79

E-mail info@heuveling-dakdekkers.nl 

Info  www.heuveling-dakdekkers.nl

Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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NOOIT MEER LAST VAN: 
(KOEMELK)ALLERGIE OF VOEDSELINTOLERANTIE, HOOIKOORTS
ECZEEM, LUCHTWEGKLACHTEN OF DARMKLACHTEN
Behandelingen vallen onder de aanvullende verzekeringen van bijna alle 
ziektekostenverzekeringen
Maak snel een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van 15 min.
of een allergietest (€80,-) per 30 min.

Annemart Middelkoop
Van Eckstraat 19
6814 HV Arnhem
06-12904428
www.allergie.nu / mail@allergie.nu

Velperweg 166 | 6824 MD Arnhem
Tel. (026) 361 62 63 | Fax (026) 362 01 02
makelaar@kuykvanoldeniel.nl
www.kuykvanoldeniel.nl

Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl
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Abonneer u 
op de digitale 
Nieuwsbrief
Vorig jaar begon onze 
webmaster Jos Zwaan 
een wekelijkse nieuws-
brief met wijkgerela-
teerd 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 nieuwsbrieven scoren maar 10 tot 20%. Als u zich daarop 
abonneert via http://bwarnhem.nl/contact/nieuwsbrieven/ krijgt u 
hem elke week gratis 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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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

gespannen en vol verwachting 

stappen ze naar binnen

de kliniek halverwege mijn straat

na een uur zijn ze weer buiten

en zie:

de vrouw

zij straalt een diepe innerlijke glimlach

haar hand liefkozend aan haar schoot

zon schijnt

er geurt een glans van binnenleven

hij loopt 

wat verlegen en

bijna nutteloos erbij

de vrouwen van de kliniek 

hebben het bericht gegeven

dat zo de zon zo schijnt

het licht zo licht en vogels zingen

dat alles goud is

en van nieuw leven

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 14 november: Museum Arnhem, kunst voor iedereen, vanuit het hart. 
‘Kunst en samenleving’ is een belangrijk thema voor Museum Arnhem, dat een rol van bete-
kenis wil spelen voor de stad en haar inwoners. Vanuit een mooie locatie wil het museum 
de kunst meer bij de mensen brengen. De verbouwing van het museum moet daar aan 
bijdragen. Directeur Saskia Bak vertelt hier meer over.

Dinsdag 12 december: Debussy en Ravel, musiciens français
Rond 1900 komt er een einde aan de Duitse hegemonie die het muziekleven zo lang domi-
neerde. Twee Franse componisten, Claude Debussy en Maurice Ravel, voeren vanaf dat 
moment de boventoon. Ze worden vaak in één adem genoemd, maar hun muziek is zeer 
verschillend. Debussy ontwikkelde zich via impressionisme en symbolisme tot de ‘vader van 
de avant-garde’,  terwijl  Ravel in zijn lucide neo-classicisme - met invloeden van ballet en 
jazz - trouw bleef aan de gebruikelijke wetten van melodie en harmonie. Jacques Hendriks, 
pianist en docent muziekgeschiedenis, vertelt over deze twee Franse genieën, scheppers 
van wonderschone muziek voor de eeuwigheid. 
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Marjanne Knüppe ontvangt 

Arnhemse Meisje uit handen van 

burgemeester Marcouch 

Op 8 september, Open monumentendag, overhandigde 
Arnhems nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch een 
Arnhems Meisje aan Marjanne Knüppe, die vele jaren 
voorzitter was van de kunst- en cultuurcommissie 
van onze wijk en van de wijkvereniging. Zij kreeg de 
onderscheiding niet alleen als ‘de motor’ van Open 
Monumentendag in Arnhem, maar ook voor haar inzet 
voor onze wijk, de kunsteducatie, begeleiding van 
kunstenaars met een niet-aangeboren hersenletsel en 
de Soroptimisten, de wereldwijde belangenorganisatie 
van en voor vrouwen.

Claude 
Debussy

Maurice Ravel

Nieuwe overstekvleugel aan 
westzijde (voorlopig ont-
werp van Benthem Crouwel 
Architects)
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liggen zodat de verkoop begin 2018 kan starten en de 
daadwerkelijke bouw in de tweede helft van 2018. Een 
jaar later moeten de huizen opgeleverd worden.
De beide projectontwikkelaars mikken met hun huizen 
op het duurdere marktsegment: grote huizen of huizen 
waarin plaats is voor een kantoor of een commerci-
ele functie. De ligging bij station, binnenstad en Park 
Sonsbeek willen ze optimaal uitbuiten. De stadsvilla’s 
moeten ook passen bij de diversiteit aan herenhuizen in 
het Burgemeesterskwartier. 

Zorgen
Omwonenden maakten zich zorgen over een aantal zaken 
zoals parkeerdruk, afvalverwijdering, ontsluiting, aan-
tasting van privacy en een monumentale boom in een 
achtertuin. De Commissie Leefomgeving en omwonenden 
zijn betrokken geweest bij de aanpak van deze mogelijke 
‘pijnpunten’. Harriët Wansink, projectleider vanuit de 
gemeente: “De Commissie Leefomgeving was betrokken 
bij het opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden en 
was blij dat er woningen in plaats van kantoren komen. 

5
4

Jarenlang heeft het voormalige Neproma-terrein 
onder aan de Amsterdamseweg braak gelegen. In 
plaats van kantoren komen er nu stadsvilla’s. Er 
zitten nog wel haken en ogen aan het project dat 
‘Arnhemse Heeren’ heet. Vooral bewoners onder aan 
de Sweerts de Landasstraat hebben bedenkingen.

Na een jarenlange impasse lijkt er nu schot te komen in 
de herontwikkeling van het voormalige Neproma-terrein. 
Ooit stonden er langs dit deel van de Amsterdamseweg 
naast de Nederlandsche Poetsdoekenfabriek Neproma 
(een afkorting van NEtjes, PROper en MAkkelijk) fraaie 
herenhuizen. Maar toen de gemeente Arnhem het hoog 
in de bol kreeg en een megalomaan project ontwikkelde 
rondom Arnhem Centraal moesten de herenhuizen wij-
ken voor een verbreding van het station (extra sporen), 
verlegging en verbreding van de Amsterdamseweg en 
kantoren. De huizen liet men verkrotten en vervolgens 
slopen. De fraaie herenhuizen aan de stationskant van de 
Sweerts de Landasstraat en de Bouriciusstraat die in de 
oorspronkelijk plannen ook gesloopt zouden worden, kon-
den ternauwernood gered worden van de slopershamer.
De eerste twee onderdelen zijn inmiddels gerealiseerd, 
maar met de kantoorontwikkeling wilde het niet vlotten. 
De vastgoedcrisis met zijn faillissementen van project-
ontwikkelaars als Eurocommerce (eigenaar van enkele 
kavels) en de veranderende economie die de vraag naar 
kantoorruimte deed verdampen, gooiden roet in het eten. 
Het gebied dat in het Masterplan Arnhem Centraal K10 
heet, krijgt nu weer een woonbestemming. Het huidige 
bestemmingsplan dat nog voorziet in een groot kantoor-
gebouw, zal daarvoor worden aangepast.

Op het terrein gaat VOF 
Arnhemse Heeren, een 
samenwerkingsverband 
van Kondor Wessels 
uit Rijssen en BPD uit 
Hoevelaken een serie van 
waarschijnlijk negentien 
stadsvilla’s ontwikkelen. 
Zij leggen momenteel de 
laatste hand aan een ont-
werp. Eind 2017 moet 
er een definitief ontwerp 

Arnhemse Heeren: 
19 nieuwe stadsvilla’s in onze wijk

Kavel K10
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Samen met de ontwikkelaar willen we de zorgen die er 
bestaan proberen weg te nemen voordat de publiekrech-
telijke procedures starten zoals een wijziging van het 
bestemmingsplan en de bouwvergunning.” 
Extra parkeerdruk in de Sweerts de Landasstraat en 
Bouriciusstraat wil men voorkomen door parkeerplaat-
sen voor de bewoners op eigen terrein te realiseren. 
Onder elke woning komt daarom een dubbele parkeer-
plaats. Voor bezoekers, die via de voordeur aan de 
Amsterdamseweg binnenkomen, zijn daar voldoende 
openbare parkeerplaatsen. 
De parkeerplaatsen onder en achter de huizen kunnen 
echter alleen bereikt worden via een steegje tussen 
Sweerts de Landasstraat 73 en 77 dat op het smalste 
stuk slechts 3,2 meter breed is. Gebruik van dat steegje 
als toegang is geen probleem; het was al toegestaan 
in het huidige bestemmingsplan. Auto’s kunnen elkaar 
daar echter niet passeren; mogelijk moet er daarom een 
opstelruimte bij in- of uitgang gemaakt worden. Volgens 

Kantoorvilla Breedband Arnhem in K12
Op het hoekje van de Brantsenstraat en de 
Amsterdamseweg (kavel K12) gaat Breedband Arnhem 
een kantoorvilla bouwen. Het bedrijf dat bedrijven en 
particulieren van Arnhem van supersnel internet wil 
voorzien (ambitie ‘van Arnhem de snelste internet-
stad ter wereld maken’), is nu nog gevestigd aan de 
Jansbuitensingel. Er werken ongeveer 20 mensen.

Ontsluitingsweg vanuit Sweerts de Landasstraat

de normen verwacht men er 75 passages per dag en dat 
moet het steegje aankunnen. De Sweerts de Landasstraat 
zou het extra verkeer ook gemakkelijk aankunnen. In een 
gemiddelde woonstraat passeren 3.500 voertuigen per 
dag; in deze straat zou dat nog onder de 1000 blijven. 
Ontsluiting vanaf de Amsterdamseweg is uitgesloten. 
Daarvoor zou een extra doorsnijding van middenberm, 
busbaan, fietspad en trottoir nodig zijn. Dat levert teveel 
gevaren op en belemmert de afwikkeling van het drukke 
verkeer.   

Wat de afvalverwijdering betreft vreesden omwonenden 
dat de nieuwe bewoners hun mobiele containers door het 
smalle steegje naar de Sweerts de Landasstraat zouden 
moeten brengen waar ze zich zouden kunnen ophopen. 
Daarom is ervoor gekozen dat al het afval via onder-
grondse containers wordt afgevoerd.  
Verder staat er in een achtertuin aan de Bouriciusstraat 
nog een monumentale boom die door de nieuwbouw 
schade zouden kunnen oplopen. De gemeente heeft 
de projectontwikkelaar daarom opdracht gegeven een 
bomeneffectanalyse (BEA) te laten uitvoeren. Die bepaalt 
tot waar er gebouwd mag worden en waar rekening mee 
gehouden moet worden om de boom vitaal te houden.
Onopgelost nog is het probleem van de mogelijke aan-
tasting van de privacy. De nieuwe woningen aan de 
Amsterdamseweg liggen hoger dan die aan de Sweerts de 
Landasstraat en zouden  ‘inkijkoverlast’ kunnen veroorza-
ken. Als de afstand tussen de achterkanten groot is (bij 
diepe achtertuinen) is de kans daarop klein.  De bewoners 
aan het uiteinde van kavel K10 dichtbij de Zijpsepoort zijn 
er daarom het meest beducht voor. 

Bezwaren
Op een bewonersavond in juli zijn veel van deze zaken 
met de omwonenden besproken en inmiddels ook al op- 
en aangepakt. Jan Kiekebosch, woonachtig op Sweerts de 
Landasstraat, was erbij. Als het project doorgaat krijgt 
ook hij nieuwe achterburen. “We zijn benieuwd naar de 
definitieve plannen”, zegt hij. ”Eerst moet er nog een 
wijziging van het bestemmingsplan komen. Dat moet 
ter inzage gelegd worden. Bewoners kunnen daartegen 
bezwaren aantekenen. Daarna moet er nog een aanvraag 
voor een bouwvergunning worden ingediend. Ook daarte-
gen kan eventueel bezwaar gemaakt worden.”  
Maar – zoals gezegd – gemeente en projectontwikkelaar 
willen zorgen wegnemen en bezwaarschriften voorko-
men voordat deze publiekrechtelijke procedures starten 
door goed overleg met omwonenden en de Commissie 
Leefomgeving.

 Henk Donkers

 Monumentale boom

Vervoerder BRENG gaat zijn dienstregeling herzien. 
Lijn 2 wordt opgeheven; op die route gaat vanaf 
december lijn 9 rijden. Niet met trolleybussen maar 
met bussen op aardgas.

Via lijn 2 is onze wijk aangesloten op het openbaar ver-
voer. Deze lijn loopt van De Laar West via De Laar Oost, 
Kronenburg en Malburgen over de singels langs de bin-
nenstad via de Burgemeesterswijk naar de Hoogkamp en 
eindigt bij de Schelmseweg. De lijndienst wordt verzorgd 
door de trots van Arnhem: de trolleybus. Arnhem is de 
enige stad in Nederland waar deze milieuvriendelijke bus 
gebruikt wordt. Hij stoot geen uitlaatgassen uit, maakt 
weinig geluid en biedt veel comfort.

In onze wijk maken relatief weinig mensen gebruik van de 
bus omdat onze wijk op loop- of fietsafstand van de bin-
nenstad ligt, weinig mensen met de bus naar Hoogkamp 
of Arnhem-Zuid willen en veel bewoners over een auto 
beschikken. Dat neemt niet weg dat de bus voor som-
migen van groot belang is om bij werk, voorzieningen 
zoals winkels en ziekenhuis, of familie en vrienden te 
komen. Opheffing van de lijn zou tot sociale uitsluiting 
en ‘vervoersarmoede’ kunnen leiden. Net als onderwijs 
en gezondheidszorg is ook mobiliteit een grondrecht. Als 
mensen daar om wat voor reden (handicap, leeftijd, auto-
loos) niet in kunnen voorzien, moeten ze daarin onder-
steund worden. Dat kan met openbaar vervoer.

Lage bezettingsgraad
Opheffen van de lijn is dus geen optie, maar de lange, 
tamelijk lege trolleybussen zijn veel wijkbewoners een 
doorn in het oog. Zeker in de tijd dat er nog verkeers-
drempels in de Van Lawick van Pabststraat lagen. De 
(gelede) trolleybussen bieden plaats aan 138 passa-
giers, maar in het noordelijke deel van de lijn (door 
Burgemeesterskwartier en Hoogkamp) zitten er op werk-
dagen per rit maar 5 tot 12 passagiers in, wat een bezet-
tingsgraad van slechts 4 tot 8% betekent. In de weeken-
den is de bezettingsgraad nog lager. In het zuidelijk deel 
van de lijn maken gemiddeld 8 tot 30 mensen gebruik van 

de bus (bezettingsgraad 6 tot 22%). Omdat er te weinig 
trolleybussen zijn wil BRENG de relatief lege bussen op 
het noordelijke deel van lijn 2 inzetten op het zuidelijke 
deel. 

Bussen op aardgas
Over het noordelijke deel van lijn 2 gaat de bus van lijn 9 
rijden. Deze bus die doorrijdt tot in Schaarsbergen, rijdt 
echter op aardgas. Dat betekent dat de trolleyinfrastruc-
tuur in onze wijk waar in 2009 nog een half miljoen euro 
in was geïnvesteerd, onbenut blijft. Die investeringen 
waren nodig door de aanleg van de nieuwe Zijpsepoort. 
Jarenlang reden er geen trolleybussen door onze wijk 
maar dieselbussen. Pas in 2010, toen de riolering ver-
nieuwd was, gingen er weer trolleybussen rijden. 
De wijkverenigingen van Burgemeesterskwartier, 
Hoogkamp en Schaarsbergen voeren actie voor behoud 
van de trolleybus omdat deze milieuvriendelijker en 
geluidsarmer is dan de aardgasbus en de trolleybus bij 
onze wijk en bij Arnhem hoort. Lijn 2 was – als opvolger 
van de tramlijn – een van de eerste trolleybuslijnen.

Trolley 2.0
Behoud van de trolleybus betekent echter niet dat men 
ervoor pleit de huidige gelede bussen 138 passagiers 
te behouden. De wijkvereniging willen een kleinere 
trolleybus die bovendien zou kunnen doorrijden tot in 
Schaarsbergen, de zogenaamde trolley 2.0. Deze bus 
van 12 meter lang laadt zijn accu op aan de bovenlei-
ding en kan daarna een heel stuk doorrijden zonder 
bovenleiding. Een ideale bus dus voor het traject door 
Burgemeesterskwartier, Hoogkamp en Schaarsbergen.
Gemeente, vervoerder Hermes (die onder naam BRENG 
net openbaar vervoer verzorgt in de stadsregio Arnhem-
Nijmegen) en provincie onderzoeken nu de mogelijkheden 
van een proef (pilot) met zo’n nieuw type trolleybus. Als 
symbolische bijdrage in de kosten hebben de drie wijkver-
enigingen ieder één euro overgemaakt aan de provincie. 
De provincies (en niet de gemeenten) zijn verantwoorde-
lijk voor het openbaar vervoer.

Henk Donkers

Trolleybus 
verdwijnt uit onze 
wijk
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Caspar Vos is de eerste solist in de nieuwe serie huis-
kamerconcerten in de wijk. Onder de naam ‘Jonge 
meesters in de Burgemeesterswijk’ organiseert de 
Kunst- en cultuurcommissie een aantal concerten 
van jonge getalenteerde musici. Zondagmiddag 19 
november speelt Caspar een soort thuiswedstrijd, 
want de jonge pianist groeide op in onze wijk.  

Toen Caspar Vos 5 jaar oud was, begon hij met piano-
spelen. Net als zijn zusje en broertje ging hij op pianoles. 
Maar waar broer en zus na verloop van tijd afhaakten, 
bleek Caspar een echt pianotalent. Toch stond muziek 
bij de jonge Caspar niet van begin af aan eenzaam op 
de eerste plek. Hij vond voetballen minstens zo leuk en 
nadat het gezin Vos van het Spijkerkwartier naar de Pels 
Rijckenstraat in de Burgemeesterswijk was verhuisd, 
bleek voetbalclub SML lekker dichtbij. ,,Toen ik nog op 
school zat,  besteedde ik misschien wel net zo veel tijd 
aan voetballen als aan de piano’’, herinnert hij zich.
Inmiddels is Caspar 28 jaar oud en professioneel pianist. 
Hij studeerde in 2014 cum laude af bij Jan Wijn aan het 
Amsterdams Conservatorium en woont al weer jaren in 
Amsterdam. Maar hij is nog altijd een groot voetballief-
hebber. ,,Zo bijzonder is dat niet voor klassieke musici’’, 
zegt hij bijna verontschuldigend. ,,Dirigent Jaap van 
Zweden en de Canadese cellist Gary Hoffman zijn ook 
fanatieke voetballiefhebbers.’’ En hoewel zijn muziekcar-

rière hem naar binnen- en buitenlandse bestemmingen 
voert, houdt hij een speciale band met Arnhem. ,,Ik heb 
er vrienden wonen en ik kom nog wel eens op bezoek bij 
mijn oud-leraar Frank Peters – pianodocent aan ArtEZ, 
red – die in de Beaulieustraat woont.’’ In november komt 
Caspar weer naar Arnhem; nu voor het eerste concert in 
de serie ‘Jonge meesters in de Burgemeesterswijk’. 
Hij noemt het concert in Arnhem toch wel bijzonder: ,,Ik 
speel niet zo vaak in Arnhem en dan nu zelfs een concert 
in de Burgemeesterswijk waar ik heb gewoond, dat is wel 
heel speciaal.’’ In die stad en die buurt groeide al bij de 
scholier Caspar het besef dat de piano niet alleen een 
liefhebberij was. Zeker toen hij les kreeg van Frank Peters 
werd het spelen steeds serieuzer. Hij maakte uiteindelijk 
zelf de keuze om naar het conservatorium te gaan, daar-
voor had hij weinig advies van ouders of muziekdocenten 
nodig. ,,Het was minder vanzelfsprekend dan het lijkt. 
Mijn vader en vooral mijn moeder houden wel van klas-
sieke muziek, zo stond Radio 4 bij ons altijd aan en ik 
ging ook wel met mijn moeder naar klassieke concerten. 
Maar toen ik met pianoles begon, was het voornamelijk 
bedoeld als hobby en waren de pijlen nog niet gericht op 
een eventuele beroepscarrière.’’

“IK BEN ALS PIANIST BLIJ DAT IK ALTIJD 
GEVOETBALD HEB.”

Al heeft hij zijn voetbalschoenen min of meer opgebor-
gen, het vroegere lidmaatschap van SML was wel mede-
bepalend voor zijn persoonlijke ontwikkeling, benadrukt 
Caspar. ,,Ik ben blij dat ik altijd heb gevoetbald, want 
een teamsport is belangrijk voor de ontwikkeling van je 
sociale functioneren. Als je in een team speelt, leer je als 
collectief te opereren. Het spelen in een muziekensemble 
is in feite niet anders, op sociaal vlak is dat vergelijkbaar. 
Op dezelfde manier ben ik ook blij dat ik gewoon naar de 
middelbare school ben geweest, in plaats van bijvoorbeeld 
thuisstudie. Want school is net als muziek een sociale 
bezigheid; als musicus communiceer je met muziek.’’

Sinds hij serieus met de muziekstudie begon, is Caspars 
kijk op de klassieke praktijk veranderd. ,,Vroeger, vooral 
tijdens mijn studie, geloofde ik in één bepaalde uitvoering 
van een werk. Dat zorgt bovendien voor houvast. Maar ik 
merkte dat tijdens een concert de omstandigheden altijd 
anders zijn dan tijdens het instuderen. Je kunt je spel uit 
de studeerkamer niet zomaar tijdens een concert hercre-
eren, je moet je altijd aan de omstandigheden aanpassen. 
Bij een concert bepaalt het moment  mede hoe je speelt. 
Natuurlijk is het ongelooflijk belangrijk dat je de materie 
volledig beheerst, maar elk concert is uiteindelijk anders, 
je speelt een stuk nooit exact hetzelfde. Dat is de magie 
van de muziek, het gedeelte dat ongrijpbaar is. En dat is 
maar goed ook.’’

“JE KUNT JE SPEL UIT DE STUDEERKAMER 
NIET HERCREËREN IN EEN CONCERT. JE 
SPEELT EEN STUK NOOIT HETZELFDE. DAT 
IS DE MAGIE VAN DE MUZIEK.”

Zoals Caspar besefte dat er niet één juiste uitvoering is, 
vindt hij ook dat er op andere gebieden in het leven niet 
één gelijk is. ,,Gelukkig kan ik goed relativeren. Ik zie het 
leven als één grote reis waarin je verschillende dingen 
aanpakt of leert en waarin die uiteindelijk net weer anders 
blijken dan je had gedacht. Ik maak veel mee, soms zijn 
dat heftige dingen die niet leuk zijn, maar je kunt er altijd 
van leren. Zelfs als je tijdens een concert eruit vliegt! Dat 
is natuurlijk vreselijk, maar het kan iedereen overkomen. 
Het belangrijkste is echter hoe je met zoiets omgaat, dan 
kan zelfs zo’n ervaring goud waard zijn. Ik heb inmiddels 
geleerd dat dat voor mij de beste manier is om met pro-
blemen om te gaan.’’
Caspar Vos wil in zijn muziekcarrière graag meerdere acti-
viteiten combineren. ,,Eigenlijk zijn er drie sporen die ik wil 
volgen: lesgeven, kamermuziek en solomuziek.’’ En daar 
horen ook muziekopnames bij: in november neemt hij een 
cd op met muziek van Nicolaj Medtner (1880-1951), een 
Russische pianist en componist. Diezelfde Medtner staat 
ook op het programma van zijn ‘Jonge meesters’-concert 
in Arnhem. ,,Ik ben een enorme liefhebber van Medtner. 
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Nieuwe serie huiskamerconcerten 
Thuiswedstrijd 
van pianist Caspar Vos
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KADOWINKEL

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

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 

11

fo
to

gr
af

ie
: 

Fo
pp

e 
S
ch

ut

Jonge Meesters in de 
Burgemeesters Kamers
In het nieuwe programma worden wederom musici uit 
de nationale en internationale top uitgenodigd om voor 
ons te spelen. De kunstcommissie heeft voor het nieuwe 
seizoen gekozen voor jonge Meesters. Ze verzorgen twee 
optredens van een uur in een van de mooie huiskamers 
van de Burgemeesterswijk, steeds voor 50 á 70 mensen. 
Het eerste optreden begint met een inloop om 12.00 
uur voorafgaand aan het concert, met koffie of thee en 
iets lekkers. Het optreden zelf begint om 13.00 uur. Het 
tweede optreden begint om 14.45 uur en eindigt met een 
heerlijk glas wijn of een ander drankje.
Pianist CASPAR VOS opent op zondagmiddag 
19 november het nieuwe seizoen.

Kaarten zijn online te bestellen via een link op 
http://bwarnhem.nl/
of scan QR-code en kom direct op de ticketbestelpagina.
 

Een week vooraf gaand aan het con-
cert ontvangt u per mail het adres 
waar het concert plaatsvindt.

Overigens net als van Rachmaninov die een vriend was 
van Medtner en hem ‘the greatest composer of our time’ 
noemde’.’’ Als laat-romanticus kon Medtner flink uitpakken 
op de piano. Caspar: ,,Daar moet ik natuurlijk wel reke-
ning mee houden als ik in een huiskamer speel.’’  
De andere muziek die Caspar zijn Arnhemse publiek wil 
laten horen, is van Frederic Mompou, een Catalaanse 
componist die vooral bekend is van zijn delicate en intie-
me pianowerken. ,,Verstillende muziek’’, zoals Caspar het 
noemt en muziek die ongetwijfeld voor een spannend en 
boeiend contrast zal zorgen met het gelaagde werk van 
Medtner.

Johan Bosveld 

Caspar Vos (1988) won prijzen op nati-
onale en internationale concoursen. 

Hij werd geselecteerd als een 
van de vier finalisten voor The 
Dutch Classical Talent Award 
2016/2017. Voor het concert-
programma dat hij daarvoor 
maakte, kreeg hij de Dutch 
Classical Talent Audience 

Award. Inmiddels heeft hij 
concerten gegeven in onder 

meer Portugal, Zweden, Polen, 
Engeland en Griekenland. Caspar 

volgde masterclasses bij onder ande-
ren Dimitri Bashkirov, Eldar Nebolsin, Nikolai Lugansky, 
Severin von Eckardstein en Pavel Nersessian. Behalve als 
solopianist treedt hij ook op in kamermuziekensembles, 
is hij pianist van het Trio d’Encore en speelt hij regelma-
tig met musici uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest. 
Sinds 2017 is hij programmeur van het Festival Jong 
Talent op Schiermonnikoog. 

Sinterklaas in de wijk
Op zaterdag 25 november a.s. brengt Sinterklaas 
weer een bezoek aan onze wijk. De Sint en zijn 
gevolg zullen om 10.30 vertrekken vanaf  het bor-
des van de Diaconessenkerk voor de traditionele 
optocht door de wijk. Om 11.00 uur start dan de 
Sinterklaasviering in de Diaconessenkerk. We ver-
wachten dat Sinterklaas rond 11.45 uur de wijk 
weer verlaat om andere kinderen te bezoeken. 
Vergeten jullie niet je mooiste knutselwerkje of een 
prachtige tekening mee te nemen voor de Sint? 
 
Save the date; 27 november 2017: 
Inschrijving Kwartierkwis 
Traditiegetrouw staat de Kwartierkwis gepland op 
de laatste zaterdag van januari. De 7e editie van 
de Kwartierkwis vindt plaats op zaterdag 27 januari 
2018. Straatteams kunnen zich vanaf 27 november 
a.s. weer inschrijven voor de Kwartierkwis op kwar-
tierkwis@gmail.com. Inschrijving gaat  op basis 
van binnenkomst en wordt bevestigd door de feest-
commissie. We hebben plaats voor 10 straatteams 
(minimaal 4 en maximaal 6 personen) en zoals 
jullie weten; vol = vol. Kosten deelname bedragen 
euro 15,- per team.
De Kwartierkwis is de buurtquiz van het 
Burgemeesterskwartier en bestaat uit 7 vragen-
ronden van 7 vragen. De vragenronden worden 
voorbereid door enthousiaste buurtbewoners met 
een bijzondere passie of uitzonderlijke kennis over 
uiteenlopende onderwerpen al of niet gelieerd aan 
onze wijk of aan Arnhem. Voor de enige individuele 
ronde 'Petje op, petje af', vragen we de deelnemers 
een hoofddeksel mee te nemen. De Kwartierkwis 
start om 19.30 uur en is rond  23.00 uur afgelopen. 
Café La Cannette is geopend vanaf 19.15.
Vragen? Mail ons op kwartierkwis@gmail.com.

De feestcommissie

Nieuws van de 
Feestcommissie
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STOLPERSTEINE
Dat er in de jaren veertig van de vorige eeuw veel Joden 
in onze buurt woonden is genoegzaam bekend. Wijkgenote 
Willy Wytzes schreef er indringend over in Wijkcontact nr. 1, 
2015. Zij refereert aan Margo Klijn die in 2003 het boek De 
stille slag: Joodse Arnhemmers, 1933-1945, publiceerde. 
Voor de herdruk in 2014 heeft Willy Wytzes de namen, 
adressen en overlijdensdata en –plaatsen achterhaald van 
alle 1.493 omgekomen Joodse Arnhemmers. In Wijkcontact 
2015-1 staan de 74 adressen en een kaartje waar de Joden 
in onze wijk woonden. Uit Wytzes’ inventarisatie blijkt, dat 
ook op Van Lawick van Pabststraat 107 Joden woonden. 
Opmerkelijk, daar dit adres het na-oorlogse flatblok 
betreft waar ik thans woon. Toen op 16 december 1944 
onder andere het woonhuis op nummer 107 door een V-1 
voltreffer werd vernietigd, moeten de Joodse bewoners 
reeds lang zijn weggevoerd. 

Een journalist van De Gelderlander attendeerde mij 
onlangs op het feit, dat ook op mijn adres waarschijnlijk 
zogeheten Stolpersteine gelegd gaan worden. Daartoe 
nemen nabestaanden van de vermoorden allereerst contact 
op met de huidige eigenaren en bewoners van de huizen. 
Zij moeten instemmen met het leggen van zo'n steen en 
bepalen welke plaats daarvoor het geschiktst is. 

Stolpersteine, ofwel struikelsteentjes, zijn een project van 
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947). Hij legt sinds 
2009 - vaak persoonlijk - deze licht glimmende metalen 
stenen met een afmeting van tien bij tien centimeter. De 
messing trottoirsteentjes zijn gegraveerd met de personalia 
van de personen die op de betreffende plek woonden of 
werkten, geboorte- en arrestatiedata alsmede plaats, 
data en oorzaak van overlijden. Veelal dus “ermordet”. 
Demnig citeert de Talmoed wanneer hij schrijft: met een 
Stolperstein in de stoep voor het huis wordt de herinnering 
aan een mens die daar ooit woonde levend gehouden.

Niet alleen in ons land, maar in zeker twintig andere West- 
en Oost-Europese landen zijn deze mini-gedenktekens te 
zien. Volgens de website van de kunstenaar zijn op dit 
moment al bijna 61.000 stenen in circa 1.100 Europese 

steden en dorpen gelegd. De vraag om 
in te stemmen met het plaatsen van 

Stolpersteine op mijn adres, zal 
ik zeker met ja antwoorden. 
Het is een waardig eerbetoon 
aan het individuele lot en 
de persoonlijke tragedie 
van oud-wijkbewoners die 
al waren overleden, nog 
voordat ik ter wereld kwam.

Kees Crone
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De Van Eckstraat biedt een lege aanblik sinds de monumentale 
witte paardenkastanje die als een poortwachter aan het begin 
van de straat stond op donderdag 3 augustus omgelegd is. De 
kap ging gepaard met de inzet van veel materieel en trok veel 
bekijks. Het was ook een mooie dag en er waren spectaculaire 
momenten. 

Dat de kastanje er niet best aan toe was, was vele wijkbewoners al 
opgevallen. De boom had nog maar weinig blad en tooide zich vroeg 
in de zomer al in herfstkleuren. De boom werd jaarlijks al aan een 
veiligheidsinspectie onderworpen, maar dit jaar was er zelfs een tus-
sentijdse inspectie nodig. Die wees uit dat de boom direct gevaar 
opleverde en gekapt moest worden voordat een herfststorm hem zou 
vellen of er takken zouden afbreken. Voor de kap was een noodkap-
vergunning aangevraagd en verkregen.
Op 3 augustus arriveerden rond 7.30 uur drie mannen van de firma 
‘Konijnenberg Bos & Groen. Boomverzorgers en hoveniers’ met 
motorzagen en een hoogwerker. Eerst ontdeden ze de boom van zijn 
kleine takken (‘het uitkleden’). Om 11.00 uur kwam er een telekraan 
om de kruin uit de boom te tillen en het afzagen van de zware tak-
ken en de stam mogelijk te maken. Om 14.30 uur was het karwei 
geklaard en resteerde alleen het onderste deel van de stam en het 
wortelstelsel nog. Die zitten nog steeds in de grond.
 
De kap van de boom was een schouwspel dat veel bekijks trok 
van wijkbewoners, vooral uit de Van Eckstraat. Die keken het met 
gemengde gevoelens aan. De een vond het jammer dat het zo ver-
trouwde monument aan het begin van de straat verdween, de ander 
treurde er niet om omdat de boom te groot en te gevaarlijk gewor-
den was voor de straat. De boomverzorgers zaagden enkele dikke 
takken in plakken die bewoners als aandenken aan de boom konden 
meenemen.

De kastanje was een van de oudste en meest monumentale bomen 
in onze wijk. Hij is geplant vóór 1900. In dat jaar begon de gemeente 
Arnhem met de registratie van bomen in de openbare ruimte. Hij 
(of zij?) is dus ouder dan de wijk. Tot enkele jaren geleden bloeide 
hij prachtig in het voorjaar. Persoonlijk moest ik dan altijd denken 
aan de bloeiende kastanjes die Vincent van Gogh ooit schilderde 
en blaakten van levenslust. De vitaliteit van de kastanje in de Van 
Eckstraat fungeerde, nam de laatste jaren sterk af doordat hij leed 
aan de kastanjebloedingsziekte en aangetast was door zwammen. De 
bloedingsziekte veroorzaakt bruine vlekken op de stam en de boom 
gaat er bruin vocht door afscheiden (‘bloeden’). Daardoor sterft de 
bast af en gaat de boom langzaam dood. De ziekte komt sinds 2002 
in Nederland voor en heeft veel bomen aangetast. In 2006 werd 
de veroorzaker (een bacterie) geïdentificeerd. Aan dezelfde ziekte 
stierf eerder de kastanje in het driehoekje waar nu de koffiepot van 
Gubbels staat.
Volgens wetenschappers van de Wageningen Universiteit is waar-
schijnlijk driekwart van de paardenkastanjes in Nederland aangetast 
door de ziekte en staan boombeheerders machteloos tegenover de 
ziekte. Volgens Viviënne van Sante, stadsdeelmanager wijkonder-
houd, komt er daarom geen nieuwe kastanje op de plek van de oude 
te staan. Ze wil bewoners van de Van Eckstraat graag betrekken bij 
de keuze van een nieuwe boom. Bewoner Luc Visser opteert voor een 
lindeboom omdat die heel oud kunnen worden. 

Henk Donkers

De poortwachter van de Van Eckstraat 
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Als u dit leest is het World Living Statues Festival in 
Arnhem al weer achter de rug. Enkele dagen voor 
het festival sprak ik met wijkbewoner Clarien van 
Harten die voor de vierde keer meedeed. Waarom 
doet ze mee? Met welke creatie? Hoe bereidt ze 
zich voor?

Wellicht heeft u haar op zondag 1 oktober zien staan op 
de hoek van de Rijnstraat en de Kortestraat: een persoon 
in een lange jurk van koffiefolie, met een stola van hon-
derden muizentrapjes van krantenpapier, een bos rode 
tulpen van roodmerkkoffie in de hand en een hoofddeksel 
op van zilveren koffieverpakkingen. De naam van de cre-
atie: de waan van de dag. Onder en achter deze creatie 
zit wijkgenote Clarien van Harten. 

Clarien, inmiddels 63, doet voor de vierde keer mee aan 
het Arnhemse festival. Ze is één van de 200 deelnemers. 
Er zijn 44 kinderen, 12 amateurs en 59 professionals 
geselecteerd door de organisatie. Op eigen houtje mee-
doen kan dus niet. Clarien doet mee bij de amateurs. 
Als ik haar daags voor het festival opzoek in haar huis aan 
de Bakenbergseweg, ligt haar hele bank vol aan elkaar 
genaaide zilverkleurige koffieverpakkingen en gevlochten 
stukjes krantenpapier. Dat is het ‘kledingstuk’ waarmee 
ze haar lichaam de zondag daarop zal gaan bedekken 
én waarin ze zal optreden. Want een ‘levend standbeeld 
verenigt de beeldende kunst (kostuumdesign, make-up, 
rekwisieten) met de uitvoerende kunst (choreografie, 
illusie, interactie)’ aldus John Eicke, tweevoudig wereld-
kampioen en artistiek directeur van het festival. 

EEN LEVEND STANDBEELD VERENIGT 
DE BEELDENDE KUNST MET DE 
UITVOERENDE KUNST.

Vergankelijkheid
Clarien heeft maanden aan haar kostuum gewerkt; heel 
haar vriendenkring heeft koffieverpakkingen voor haar 
verzameld. “Het begon met de treinkaartjes die werden 
afgeschaft”, vertelt Clarien. “Ze hadden zo’n mooie zil-
veren strip. Ik wilde altijd al iets doen met het thema 
vergankelijkheid. Treinkaartjes zijn daarvan een symbool 
voor mij; ze zijn maar één dag geldig en worden daarna 
weggegooid. Dat vind ik jammer, want ze zijn zo mooi. 
Ik ben ze gaan verzamelen en heb er een kraag van 
genaaid.”

“Het nieuws in de kranten is ook heel vergankelijk, net als 
het papier waarop ze gedrukt worden. Ik ben kranten in 
reepjes gaan knippen en ben daar – net als op mijn kleu-
terschool vroeger – muizentrapjes van gaan vlechten. Ik 
heb er zo’n 600 muizentrapjes gemaakt en heb daarvan 
een stola genaaid.”
“Door die kranten kwam ik op het thema ‘de waan van 
de dag’. Daarom wilde ik een jurk van gevlochten stuk-
jes krantenpapier. Ik fantaseerde daarbij dat het zou 
gaan regenen en dat mijn werk van maanden tijdens de 
voorstelling langzamerhand in pulp zou veranderen, de 
vergankelijkheid en de waan van de dag in optima forma. 
Maar het gevlochten krantenpapier gaf te weinig stevig-
heid en vulling. Daarom heb ik als ondergrond zilverkleu-
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Wijkbewoner doet mee 
aan het World Living 
Statues Festival
“Ik fantaseerde dat het zou 
gaan regenen en mijn werk van 
maanden tijdens de voorstelling 
langzaam in pulp zou veranderen.”

rige koffieverpakkingen aan elkaar genaaid. Dat geeft de 
jurk iets koninklijks, maar het is natuurlijk  - net als het 
koningschap - maar klaterzilver. Van de rode, papieren 
buitenkanten van de koffieverpakkingen heb ik tulpen 
gemaakt.”
“Ik probeer altijd van waardeloos materiaal iets moois te 
maken. Ik begin met iets – zoals in dit geval met die trein-
kaartjes – zonder dat ik weet waar ik uiteindelijk uitkom.” 

Veel en lang stil staan
Het ontwerpen en maken van een kostuum is de beel-
dende kunst in een levend standbeeld. Maar een levend 
standbeeld is meer; het is ook uitvoerende kunst. Je moet 
ook ergens staan, vooral heel veel en lang stil staan; en 
toch iets uitdrukken met je lichaam los van je kostuum; 
en contact maken met het publiek dat je aanstaart zonder 
dat je iets mag zeggen of je gezicht mag bewegen. Hoe 
raak je daar bedreven in?

“Ik kom uit een heel streng vrijgemaakt gereformeerd 
artikel-31 gezin. Ik heb in mijn jeugd in Ede met mijn vier 
broers en zusje heel veel heel lang stil moeten zitten op de 
eerste rij in de kerk. Daar – en op school – heb ik geleerd 
stil te zitten. Na mijn middelbare school heb ik Nederlands 
gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam maar 
omdat ik als lerares geen orde kon houden ben ik andere 
dingen gaan doen. Zo ben ik twintig jaar redacteur/
programmamaker kunst en cultuur geweest bij Radio 
Arnhem, heb ik Schoevers gedaan en ben ik secretaresse 
geweest en heb ik voor verschillende dagbladen geschre-
ven. Op latere leeftijd ben ik aan het ROC een opleiding 
tot ‘helpende ouderenzorg’ gaan volgen. Toen ik in deze 
sector ging werken en demente bejaarden hun naakte 
lichaam aan mij moesten tonen omdat ik ze moest dou-
chen of verschonen, wilde ik weten hoe dat voelde. Ik ben 
toen naaktmodel geworden bij de kunstenaarsopleiding 
Artez. Dat doe ik nog steeds omdat ik het belangrijk vind 
dat de studenten ook oudere lichamen zien. Als model 
moet ik daar ook allerlei houdingen aannemen en die 
soms wel een uur volhouden. Ik ben dus geoefend in het 
stilzitten en weet hoe het voelt dat er naar me gekeken 
wordt. Daarnaast heb ik voordeel van mijn ervaringen in 
het straattheater, het geven van cursussen en lezingen 
over literatuur en mijn functie als senior rondleider in het 
Erfgoedcentrum van Rozet.”

Spannend
Zondag wordt een spannende dag voor Clarien. Eerst 
hoopte ze dat het zou gaan regenen en haar kunstwerk in 
pulp zou veranderen als de vergankelijkheid ten top. Maar 
die hoop moest ze ineens  laten varen. “Ik ben vandaag 
gevraagd of ik na het Living Statues Festival met mijn 
creatie op wil  treden in Apeldoorn op  de tentoonstelling 
CODA Paper Art 2017.” Zo’n 30 Nederlandse en buiten-
landse kunstenaars stellen daar papieren kunstwerken 
ten toon. Clarien mag daar als levend standbeeld tussen 
staan. Haar creatie moet dus na het festival in Arnhem 
nóg een keer mee. Ze hoopt nu ineens niet meer op regen 
tijdens het Arnhemse festival, maar de kans dat het droog 
blijft is klein. Spannend.

Henk Donkers

Voor meer informatie: www.clarienvanharten.nl
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Matthew Pyatt is het nieuwe bestuurslid van de 
wijkvereniging. Hij vult de lege plaats in die was 
ontstaan na het overlijden van Ben van Dijen. 
Hoewel Matthew formeel pas tijdens de ledenverga-
dering in 2018 wordt benoemd is hij meteen aan de 
slag gegaan, want er wacht hem het nodige werk: 
behalve voor de communicatie met de Commissie 
Leefomgeving, is Matthew ook verantwoordelijk 
voor de organisatie van het 40-jarig jubileum van 
de wijkvereniging in 2020. 

Hij is geboren in Zutphen, woonde een tijdje in Engeland, 
leerde zijn vrouw José kennen in Den Bosch, kreeg met 
haar twee kinderen in Vught, maar Matthew Pyatt (38) en 
zijn vrouw kozen uiteindelijk voor Arnhem als definitieve 
woonplaats. Die keuze voor Arnhem was niet willekeurig. 
,,Ik kreeg een baan bij Essent in Den Bosch en we over-
wogen daar ook te gaan wonen, maar uiteindelijk werd 
het Vught. Daar werden ook onze kinderen geboren. Maar 
we twijfelden of we wel in Vught wilden blijven wonen. Ik 
had mijn baan bij Essent in 2013 opgezegd en toen José 
haar baan bij een reorganisatie dreigde kwijt te raken te 

raken, raakten we er steeds meer 
van overtuigd dat we wilden ver-
huizen. 

Heimwee naar Arnhem
,,We hadden heimwee naar Arnhem. 
Ik had daar aan de HEAO gestu-
deerd en we hadden er allebei 
eerder gewoond. Arnhem voelde 
een beetje als een thuisstad. Toen 
José haar baan dreigde kwijt te 
raken, hebben we de knoop door-
gehakt. Inmiddels werkte ik al twee 
jaar als zelfstandige op het gebied 
van customer experience manage-
ment en proces-management en 
zou José op zoek gaan naar ander 
werk. Omdat we Arnhem goed ken-
den, wisten we eigenlijk meteen 
dat we naar Arnhem-Noord wilden 
verhuizen. En we wilden graag in 
de Burgemeesterswijk gaan wonen. 
Dat was precies de buurt die ons 
aantrok, sfeervolle huizen, mooie 
bouwstijlen, veel groen en op loop-
afstand van het station, want ik reis 
veel per trein; het werd uiteinde-
lijk de Burgemeester Weertsstraat. 
We waren meteen verknocht aan 
deze wijk. En gelukkig vond José 
vrijwel onmiddellijk een baan in 
Arnhem bij RIOzorg (een regionaal 
instituut voor ontwikkelingsproble-
men bij kinderen, red) aan het 
Willemsplein.’’   

Niet lang nadat het gezin in decem-
ber 2015 zijn intrek had geno-
men in hun nieuwe woning aan 
de Burgemeester Weertsstraat 61 
raakte Matthew in gesprek met de 
bezorger van het Wijkcontact. De 
bladenman bleek Ben van Dijen te 
zijn, toenmalig bestuurslid van de 
wijkvereniging. Het gesprek ging al 
gauw over het reilen en zeilen in de 
wijk, waarna het Ben weinig moeite 
kostte om Matthew lid van de wijk-
vereniging te maken. Toen de wijk-
vereniging afgelopen voorjaar een 
oproep in het Wijkcontact plaatste 

voor een nieuw bestuurslid, hoefde Matthew evenmin lang 
na te denken om zich aan te melden. ,,Ik wilde graag 
meer feeling met de wijk krijgen en het leek me boven-
dien erg leuk om op deze manier meer wijkbewoners te 
leren kennen’’, herinnert hij zich. Aanvankelijk leek het 
een ontspannen ‘klus’, maar al snel merkte het kersverse 
bestuurslid dat er wel wat werk aan de winkel was, al was 
het maar omdat de commissie leefomgeving veel zaken 
op zijn bordje heeft. ,,Maar het is prima te behappen’’, 
zegt hij glimlachend; als consultant en projectmanager is 
Matthew wel het een en ander gewend.

Meer kinderen
De vader van twee kleine kinderen (Rozemarijn inmiddels 
4,5 jaar en Lizelot van 2,5) zag dat in de wijk veel voor 
ouderen werd gedaan, maar – vroeg hij zich af – wat doen 
we voor kinderen en beseffen we wel voldoende dat het 
aantal gezinnen met jonge kinderen in de wijk toeneemt. 
,,Zo zijn er eigenlijk maar twee speelplaatsen voor kleine 
kinderen en die zijn lang niet voor iedereen makkelijk te 
bereiken en zeker voor kleine kinderen vaak te ver om er 
in hun eentje te gaan spelen. Tegelijkertijd moet je besef-
fen dat je niet zomaar iets kunt veranderen zonder het 
risico te lopen dat je het specifieke van de wijk aantast. 
Maar wat je wel kunt doen is nadenken over meer en 
andere activiteiten voor kinderen en jonge gezinnen. We 
hebben natuurlijk ieder jaar de intocht van Sinterklaas en 
de kinderdisco, maar dat kan misschien best wat meer 
worden zonder dat zoiets ten koste gaat van de aandacht 
voor ouderen.’’
Matthew Pyatt wil zijn rol in het bestuur invullen op een 
manier die hij ook in zijn werk gewend is: veranderings-
gezind. Dat betekent een flexibele, maar ook vernieu-
wende houding ten opzichte van problemen. Flexibel in 
de zin van open staan voor verschillende oplossingen en 
vernieuwend om zo tot verbeteringen te komen. Want 
volgens hem bestaan sommige kwesties alleen omdat ze 
volgens de mensen ‘nu eenmaal altijd zo zijn geweest’. 
,,Soms komt dat door een soort blinde vlek die je alleen 
maar hoeft aan te kaarten om het probleem bespreek-
baar te maken en uiteindelijk op te lossen.’’  Hij noemt 
als voorbeeld lijn 2 die volgens sommige wijkbewoners 
vooral voor overlast zorgt, terwijl anderen het vreemd 
vinden dat er, vooral ’s avonds,  vrijwel geen gebruik van 
deze trolleylijn wordt gemaakt. ,,Daar is dan in de wijk 
veel discussie over, terwijl vervoersmaatschappij Breng 
een uitstekend alternatief heeft met Breng Flex. Door 
goed te kijken naar mogelijke alternatieven houd je het 
gemak van openbaar vervoer, maar verminder je vervui-
ling en overlast. Mogelijk betekenen die alternatieven 
dat de wijkvereniging mensen moet ondersteunen in de 
veranderingen, maar dat is beter dan verbetering tegen te 
houden, omdat ‘dat altijd zo is geweest’.’’

Elektrische auto’s
Net zo hoopt Matthew dat de wijk op een meer creatieve 
en flexibele manier gaat nadenken over de consequenties 
van het toenemend elektrisch rijden. ,,Zoals het nu is 
geregeld werkt het niet. Veel laadpalen zijn bijna altijd 
bezet waardoor je rondjes moet rijden om een beschik-
bare paal te vinden. Bovendien is het huidige systeem 
nauwelijks houdbaar, want voor elke laadpaal verdwijnen 
twee gewone parkeerplaatsen. Dus wat gebeurt er als het 
aantal elektrische auto’s zoals verwacht sterk toeneemt? 
Komen er dan steeds meer laadpalen en verdwijnen dan 
steeds meer reguliere parkeerplaatsen? Daar moeten we 
nu al over gaan nadenken en met creatieve oplossingen 
komen. Als bestuurslid wil ik meedenken over een echt 
vernieuwende manier om elektrische auto’s op te laden 
die ook echt een verbetering voor de wijk is.’’ ,,Maar’’, 
voegt Matthew er aan toe, ,,uiteraard zal ik de komende 
jaren ook heel veel tijd gaan steken in het 40-jarig jubi-
leum van de wijkvereniging. Dat is een groot en mooi 
project, dus echt iets voor mij.’’    

Johan Bosveld       

Nieuw bestuurslid Matthew Pyatt:

‘Niet bang zijn voor veranderingen’ 
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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
De zomer is voorbij, het weer wordt min-
der, kortom we gaan naar de herfst toe. 
Onze bestuursvergaderingen worden weer 
bij kunstlicht gehouden en we zullen medio 
december weer gaan evalueren hoe het 
jaar is verlopen.
Op vrijdag 8 september 2017 heeft de 
eerste buurtmaaltijd plaatsgevonden in de 
geheel gerenoveerde en gezellige Bakermat 
(Diaconessenkerk). Het is een initiatief 
van de wijkverenigingen Penseelstreek en 
Burgemeesterskwartier. Doel is : ontmoe-
ting. Het was een succes! Ruim 30 wijkbe-
woners namen deel aan het menu van drie 
gangen. Er was zoveel belangstelling dat 
zeven bewoners moesten worden teleur-
gesteld. 
De volgende gezamenlijke maaltijd is op 
vrijdag 13 oktober om 17.30 uur in De 
Bakermat. Het is de bedoeling dat deze 
iedere 2-e vrijdag van de maand plaats-
vindt. Elders in dit blad vindt u een impres-
sie van de eerste buurtmaaltijd en hoe zich 
kunt aanmelden.

In de laatste bestuursvergadering op 24 
augustus is de start gegeven voor de 
organisatie van het lustrumfeest in 2020. 
Bestuurslid Matthew Pyatt zal beginnen 
met de mensen te verzamelen die het 
jubileum tot iets moois gaan maken. Het 
draaiboek van 2005 is samen met René 
Muller bekeken en we kunnen hier ons 
voordeel meedoen.

Elders in dit blad staat een artikel over 
de mogelijkheid om het lustrumboek van 
2005 te kopen. Rudolf Jekel heeft nog ca. 
35 boeken op zijn zolder gevonden tijdens 
zijn verhuizing. Het is een uniek boek met 
foto’s van alle huizen (!) in onze wijk met 
vaak een korte beschrijving.

Medio november organiseren we weer onze 
jaarlijkse avond voor onze vrijwilligers. 
Het is een dankjewel voor het 
vele werk dat zij het afge-
lopen jaar gedaan heb-
ben. Iedere vrijwilliger 
zal daarvoor namens 
het bestuur nog door 
mij persoonlijk worden 
uitgenodigd.

Barend Freriks, 
voorzitter  f
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Eerste wijkdiner smaakt naar meer

Met elkaar eten, nieuwe contacten opdoen en zo de saamhorigheid 
in de wijk vergroten. Met dat idee nam een groep vrijwilligers het 
initiatief voor een wijkdiner. Met steun van de wijkverenigingen 
van de Hoogkamp en de Burgemeesterswijk en de medewerking 
van De Bakermat verzorgden ze op een vrijdagavond in september 
een smakelijk driegangenmenu voor 35 wijkbewoners. De gasten 
van dit eerste wijkdiner werden bij binnenkomst verwelkomd met 
een drankje en voorzien van een gekleurde sticker. Met die kleuren 
werd de tafelschikking bepaald, zodat iedereen op een ongedwon-
gen manier in contact kwam met minder bekende buurtgenoten.
Een inspirerend verhaal over het beeld van Audrey Hepburn en 
van de leeuw in het hekwerk bij Park Sonsbeek, maakten het 
buurtgevoel compleet.
De reacties op het initiatief waren zo enthousiast dat er dit jaar 
nog drie wijkdiners gepland zijn. U bent welkom op 13 oktober, 
10 november en 8 december in De Bakermat. De kosten voor 
het diner bedragen 10 euro en met dieetwensen wordt rekening 
gehouden. Zorg dat u er op tijd bij bent, er is ruimte voor niet 
meer dan 35 mensen!

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Cathy Baart de la Faille, tel. 06 25428594 e-mail: cathy@baart-
delafaille.nl 
Margreet Kobessen, tel. 4428336 e-mail: margreet.kobessen@
gmail.com 
Martin de Jong, tel. 06 49840712 e-mail: jm.dejong@kpnplanet.nl

Opgeven kan bij Lidy Boessenkool, tel. 06 46765996, email lboes-
senkool@upcmail.nl

AGENDA
• Vrijdag 13 oktober Wijkdiner in De Bakermat
• Woensdag 1 november en zaterdag 4 november Boekenmarkt 

in De Bakermat
• Woensdag 1 november Bazaar in De Bakermat
• Zaterdag 4 november Verkoopexpositie kunst in 

Diaconessenkerk
• Vrijdag 10 november Wijkdiner in De Bakermat
• Dinsdag 14 november Themaochtend over Museum Arnhem in 

de Bakermat
• Zondag 19 november Huiskamerconcert Casper Vos
• Zaterdag 25 november Intocht Sinterklaas en 

Sinterklaasviering in  Diaconessenkerk
• Vrijdag 8 december Wijkdiner in De Bakermat
• Dinsdag 12 december Themaochtend over de Franse 

componisten Debussy en Ravel in de Bakermat
Over al deze activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.
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In het overlijdensbericht stonden beroemde versre-
gels van de Franse dichter Arthur Rimbaud: 
‘Je ne parlerai pas, je ne penserai rien: Mais l’amour 
infini me monterai dans l’âme’ (‘Ik zal niet spreken, 
ik zal niets denken, maar de onmetelijke liefde zal 
opstijgen in mijn ziel’).  Het zouden ook de laat-
ste woorden van Peter Otto kunnen zijn, die op 8 
september volkomen onverwacht overleed aan een 
hartaanval. Hij werd 61 jaar.

Peter Otto, die sinds 2011 in de Van Eckstraat woonde, 
was wat je zou kunnen noemen een poëtisch kunstenaar. 
Net als Rimbaud besefte hij dat de mooiste poëzie ont-
staat als de kunstenaar zijn eigen zintuigen ontregelt, 
als hij probeert een nieuwe taal te vinden waarin hij zijn 
gedachten kan vertolken. Dat is wat Otto deed in al zijn 
kunstwerken, of het nu schilderijen, tekeningen, beelden 
of teksten waren. 

De schok van het overlijden van Peter Otto was groot en 
nog steeds zullen velen die hem of zijn werk kenden een 
groot verlies ervaren. Want Otto was niet alleen kunste-
naar, hij was ook echtgenoot van Rianne en vader van 
twee kinderen. En voor veel mensen in zijn woonbuurt 
was hij ook ‘gewoon’ een bekende wijkbewoner die zijn 
kinderen, toen ze nog klein waren, net als andere vaders 
en moeders naar de Pieter Brueghelschool bracht. 

Peter Otto werd in 1955 in Rotterdam geboren en stu-
deerde eind jaren ’70 aan de AKI in Enschede. Na een 
kort verblijf in Antwerpen ging hij met zijn gezin aan de 
Amsterdamseweg in Arnhem wonen. In 2001 nam hij 
deel aan Sonsbeek 2001, met de realisatie van een groot 
bronzen beeld, 'Trompette de la Mort.' In 2011 verhuisde 
hij met Rianne – 
de kinderen waren 
inmiddels het huis 
uit – 
naar de bovenwo-
ning aan de Van 
Eckstraat waar hij 
tot zijn overlijden 
woonde. 

Otto beperkte 
zich niet tot het 
maken van beel-
dende kunst; hij 
was daarnaast 
een veelgevraagd 
docent in binnen- 
en buitenland, hij 
organiseerde ten-
toonstellingen en 
hij schreef steeds 
meer teksten (onder meer over de herbegrafenis van 
vermoorde moslims in Srebrenica en brieven van gede-
tineerden uit het Huis van Bewaring in Scheveningen). 
Uit die publicaties blijkt ook zijn grote betrokkenheid 
bij maatschappelijke problemen. Daarover zei hij in 
2011 in een eerder interview met het Wijkcontact van 
de Burgemeesterswijk: “Ik kan natuurlijk in mijn eentje 
gaan bloemschikken in mijn atelier, maar waarom zou ik 

me niet bezighouden met maatschappelijke kwesties? Het 
gaat ook om een verantwoording naar de maatschappij.’’ 

Die maatschappelijke betrokkenheid was de boodschap in 
al zijn kunstwerken, hoeveel ze qua uitvoering ook van 
elkaar verschilden. Zoals de tentoonstellingscatalogus 
van zijn expositie in Club Solo in Breda twee jaar geleden 
omschreef: ‘Met zijn beeldend werk en publicaties zoekt 
Otto naar een indringende wijze om grote levensvragen 
gestalte te geven. Hier stelt hij de metafoor van het diepe 
lijden en de zingeving in de beeldende kunst centraal. 
Zijn werk toont een oprechte zoektocht naar betekenis 
en schoonheid waarin tegelijkertijd de betekenis van het 
voorwerp ontwricht kan raken. Een zoektocht die naar de 
grote mysteriën van het leven kan verwijzen en zich richt 
naar de diepte van een vertelling in beeld en woord’.

In 2012 was Peter Otto even ongewild een bekende 
Nederlander nadat een schoonmaker van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen per ongeluk een kunstwerk van 
hem had weggegooid. Otto had speciaal voor de campus 
een tekening van anderhalf bij negen meter gemaakt, 
waarvan het de bedoeling was dat studenten en hijzelf deze 
gedurende zes weken zouden aanvullen. De tekening, die 
een voorstelling was van het virtuele diertje Fonzie, bleek 
echter na twee weken spoorloos verdwenen, vermoedelijk 
in een papiershredder. De universiteit betaalde Otto 2.000 
euro schadevergoeding, maar als gevolg van de publici-
teit stond Otto ook enkele dagen in de schijnwerpers. Hij 
troostte zichzelf met de wetenschap dat ook kunstwerken 
van beroemde collega’s als Joseph Beuys en Keith Haring 
wel eens hetzelfde lot had getroffen. Bovendien waren 
zijn kunstwerken die elders in talrijke musea aanwezig 
zijn (zoals in Kröller-Müller, Boijmans van Beuningen 

en Teylers) veilig. 
Want, zei hij, dat 
waren degelijke 
musea. 

Kort voor zijn 
overlijden werkte 
Peter Otto nog 
aan een project in 
Museum Boijmans 
van Beuningen in 
zijn geboortestad 
Rotterdam. Door 
middel van foto’s 
en teksten wilde 
hij de collectie als 
een levend wezen 
uitbeelden. In 
NRC Handelsblad 
citeerde Arjen 
Ribbens na Otto’s 

overlijden het hoofd educatie van het museum, Catrien 
Schreuder: „Met kinderlijk enthousiasme en pretoogjes 
liep hij hele dagen bij ons rond. Hij was een unieke waar-
nemer met een poëtische blik, die overal kunst zag.” De 
werktitel voor zijn observaties was ‘Leve het aanstekelijke 
oog’.   

Johan Bosveld 

In memoriam beeldend kunstenaar Peter Otto

‘… de onmetelijke liefde 
zal opstijgen in mijn ziel’

Return to Perm 36, schilderij, 2007, 80 x 110 cm, privé collectie Nederland Blockhaus, tekening, 2003, 32 x 24 cm, privé collectie Duitsland
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Kunst, boeken en van alles 
wat in De Bakermat en
Diaconessenkerk
Wijkcentrum De Bakermat en de Diaconessenstraat aan de Izaak 
Evertslaan staan de eerste week van november in het teken van 
kunst, boeken en leuke tweedehands (of niet gebruikte eerste-
hands) spullen. 

Boekenmarkt
Sinds de vorige boekenbeurs is onder aanvoering van Jan Siert 
Wiersema en Tjissie Clifford weer veel moois verzameld. Zowel fictie 
(romans, verhalen, poëzie, enz.) als non-fictie (van woordenboeken tot 
geschiedenis en van gezondheid tot lekker eten) is voor een zacht prijsje 
te koop. Vanwege het succes van de voorgaande jaren is er ook nu weer 
een tweede boekenbeurs op zaterdag 4 november.
De opbrengst van de boekenverkoop is voor de helft bestemd voor 
goede doelen. Dit jaar zijn dat Food for All (voedselprogramma in 
Ethiopië), Het Schild in Wolfheze (centrum voor blinden en slechtzien-
den) en de Wensambulance die ernstig zieke mensen nog een keer naar 
hun favoriete plek brengt. De rest van de opbrengst is bestemd voor 
kerkelijke initiatieven in de wijk, zoals verbetering van het wijkcentrum 
De Bakermat en ondersteuning van het wijkwerk. 
De boekenmarkt vindt plaats op woensdag 1 november van 10.00 tot 
17.00 uur en Zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur. 
Heeft u nog verkoopwaardige boeken waar u om welke reden dan ook 
vanaf wilt, dan kunt u ze schenken aan de boekenmarkt. Neem daarvoor 
contact op met Jan Siert Wiersema (026-4420720) of  Tjissie Clifford 
(026-4439160).

Bazaar
De bazaar op woensdag 1 november is zoals altijd zeer divers. Er zijn de 
gebruikelijke spullen zoals speelgoed, huishoudelijke producten (elektri-
sche apparaten zijn, voor zover mogelijk, getest), leuke hebbedingetjes, 
kleding, muziek en muziekinstrumenten en verder alles wat je maar 
op een bazaar kunt verwachten. Eventuele waardevolle (zoals antieke) 
voorwerpen zijn voorafgaand aan de verkoop door een expert beoor-
deeld en krijgen een apart verkoopplaatsje. Voor de inwendige mens 
wordt ook gezorgd. Er is een haphoek met snacks, zelfgemaakte jam, 
soep, koffie en belegde broodjes.
De opbrengst van de bazaar gaat naar dezelfde goede doelen als die van 
de boekenverkoop. De entree voor de bazaar en de boekenmarkt is € 1. 
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Meer informatie over de 
bazaar bij Henk Sijbrandij (06-44266859) of via sijbrandijhf@gmail.com.

Verkoopexpositie kunst
Op dezelfde dag als de boekenbeurs op zaterdag 4 november is in de 
Diaconessenkerk voor het derde achtereenvolgende jaar een verkoop-
expositie van kunst. Er is een gevarieerd aanbod van  onder meer 
schilderijen, keramiek, sieraden, collages en foto's.  De 25 deelnemende 
kunstenaars komen allen uit Arnhem, onder hen zowel professionals als 
amateurs.
Wie zin heeft mag tijdens de verkoopexpositie in de kerkzaal op de 
vleugel spelen en wie zijn eigen instrument wil bespelen is ook wel-
kom. Kondig dat wel even van tevoren aan bij Ineke de Vries (tel. 
026-3510367 of 06-14464724) of via e-mail: inekedevries-st@planet.
nl). Toegang tot de expositie is gratis en er is ook een natje en droogje 
verkrijgbaar. 
De boekenbeurs is woensdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. De bazaar op woensdag en de verkoopexpositie 
op zaterdag zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Johan Bosveld22

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
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Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten
• Activering van ouderen  

Jachthoornlaan 1A, 
(het Dorp) Arnhem www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
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

Kunstenaars voelden zich altijd thuis in de Burgemeesterswijk. Balletgezelschap 
Introdans ontstond aan de Van Lawick van Pabststraat 6. In 1969 startte Ton 
Wiggers hier met Hans Focking de particuliere balletschool Studio L.P.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Boek over 
de familie Bouricius
In de rubriek Naamgevers was 
in het nummer van juli 2016 de 
Bouriciusstraat aan de beurt. We kon-
den lezen hoe burgemeester Roeland 
Jan Bouricius in het openbaar bestuur 
was opgeklommen, terwijl hij daar-
naast aan het hoofd stond van het 
familiebedrijf in diligencediensten. 
Aan beide kanten raakte hij in pro-
blemen. Dat kon in het artikel alleen 
maar summier worden aangestipt, 
maar nu wordt het mogelijk al zijn 
belevenissen op de voet te volgen, 
evenals de avonturen van zijn zoons 
en van zijn voorgangers in het fami-
liebedrijf. Op 25 oktober verschijnt 
namelijk het boek De diligences van 
Bouricius van de hand van wijkgenoot 
Bert Koene, die ook de auteur is van 
Naamgevers. 

Het rijk geïllustreerde boek volgt de 
familie Bouricius vanaf de zeventien-
de eeuw, toen het startkapitaal voor 
het diligencebedrijf werd verdiend 
met het bakken van deventerkoek, 
tot het tragisch einde van de oudste 
zoon van  burgemeester Bouricius 
in het midden van de negentiende 
eeuw. Er komt veel meer aan de 
orde dan koetsen en paarden, want 
de familie liet ook op andere gebie-
den van zich horen. Sommige heren 
Bouricius roerden zich als revolutio-
nairen, andere legden een imposante 
schilderijenverzameling aan. 

Bert Koene, De diligences van 
Bouricius 
ISBN 978-90-8704-663-7, uitgeverij 
Verloren, € 25

Nieuwe exemplaren ontdekt van 
Het meeste gewilde boek over 
het Burgemeesterskwartier
Velen in onze wijk hebben het jubileumboek “Burgemeesterswijk 
Bewonderd. Een Arnhemse buurt in beeld” uit 2005 in de kast staan. 
Sommigen hebben destijds geen boek gekocht en hebben later gepro-
beerd er alsnog een te bemachtigen. Dat lukte niet want ze waren 
allemaal uitverkocht. In het tweedehands circuit steeg de prijs tot grote 
hoogte. Voor deze spijtoptanten en voor mensen die na 2005 in onze 
wijk zijn komen wonen is er nu groot nieuws.
 
Waar ging dit boek ook al weer over? Het boek van 288 pagina’s laat 
de Burgemeesterswijk zien in meer dan 1200 foto’s in full colour. Van 
elk huis staat er één foto in het boek en ze staan daarin per straat 
naast elkaar weergegeven. Een boekcommissie zorgde er destijds niet 
alleen voor de foto’s, maar leverde ook een korte beschrijving van de 
geschiedenis van de wijk en van de naamgevers van onze straten (wat 
Bert Koene nu uitgebreid doet in een serie in Wijkcontact). Van som-
mige huizen zijn gegevens opgenomen, zoals bouwjaar of architect en 
is vermeld of het een rijks- of gemeentemonument is. Naast alle huizen 
zijn ook veel details opgenomen: van erkers tot hekjes, van putdeksels 
tot huisnamen. Het boek geeft een tijdgebonden beeld, waarvan de 
waarde als historisch document in de toekomst alleen maar toeneemt.
 
Het grote nieuws is nu dat er weer een beperkt aantal exemplaren van 
dit boek beschikbaar is. Waar een zolderopruiming al niet goed voor 
is. Dat had misschien eerder moeten gebeuren, maar een verhuizing 
noodzaakt je daartoe. U had het al in een vorig nummer kunnen lezen: 
ik ben verhuisd. U heeft geluk.

 Rudolf Jekel

Naschrift redactie. Rudolf Jekel nam het initiatief tot het boek en foto-
grafeerde alle huizen in de wijk.

BIJZONDER AANBOD!
Wilt u (alsnog) een exemplaar van ‘Burgemeesterswijk Bewonderd’ 
kopen dan kunt u daarvoor terecht bij Barend Freriks, de voorzit-
ter van de wijkvereniging. Die biedt het boek aan voor 25 euro. De 
opbrengst van het jubileumboek is bestemd voor het volgende lustrum 
in 2020. Op onderstaande data kunt u het boek tegen contante beta-
ling op Sweers de Landasstraat 12:
Woensdag 25 oktober van 17.00 tot 20.00 uur
Donderdag 26 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt…

Genomineerde Klarendalse 
molen stond ooit aan de 
Amsterdamseweg 
De Kroon, de iconische molen in Klarendal, 
was genomineerd voor de BankGiroloterij 
Molenprijs 2017. Hij dong mee naar de hoofd-
prijs van 50.000 euro, maar deze ging naar De 
Traanroeier op Texel die met 10.794 stemmen 
won. De Kroon kreeg 5.302 stemmen en krijgt 
van de BankGiroLoterij per uitgebrachte stem 
één euro. Als De Kroon de hoofdprijs gewon-
nen had wilde men de molen van een nieuwe 
buitenlaag voorzien en isoleren zodat hij ook 
’s winters gebruikt kan worden voor  activitei-
ten, de eerste verdieping verbouwen tot een 
publieksruimte voor kleinschalige (culturele) 
evenementen en een tentoonstelling inrichten 
over de geschiedenis van Klarendal. Met minder 
geld moeten er nu keuzes gemaakt worden.
De molen is zo verbonden met Klarendal dat 
weinigen weten dat hij oorspronkelijk op een 
andere plek in Arnhem stond, namelijk aan de 
rand van wat nu het Burgemeesterskwartier is. 
Albertus Burgers liet de molen in 1849 bouwen 
aan de Amsterdamseweg, ter hoogte van waar 
nu de Rozenstraat ligt. De molen heette toen 
De Hoop. Langs de Amsterdamseweg stonden 
destijds drie molens. De weg lag hoog en de 
molens vingen er veel wind. In 1870 verplaatste 
Burgers de molen naar wat nu Klarendal heet, 
maar wat destijds een open gebied was. De 
molen maalde vooral broodgraan voor de nabij-
gelegen Menno van Coehoornkazerne. Toen die 
zijn eigen graan ging malen, kwam de molen 
in de problemen. In 1900 werd hij verkocht en 
kreeg hij een andere naam: De Kroon. 

Henk Donkers

Adieu, Second Best
In het eerste nummer van dit jaar hadden we nog een uitgebreid 
artikel over Second Best, de winkel in tweedehands dameskleding 
op Van Lawick van Pabststraat 2a. Het zag er toen niet naar uit dat 
de winkel snel zou gaan sluiten. Toch gebeurde dat. Op zaterdag 11 
augustus was hij voor het laatst open. De vier dames die de winkel 
als een uit de hand gelopen hobby runden, zagen zich genoodzaakt 
om de deuren te sluiten na ruim 30 jaar.
Bettie van Dijk: “We zagen de belangstelling de laatste tijd flink 
teruglopen. Er is te veel concurrentie van winkels voor tweedehands 
kleding in de binnenstad. We hebben ook erg te lijden gehad van de 
sluiting van de Bijenkorf en van winkels voor sjieke dameskleding 
aan de Jansbinnensingel. Veel kleding die daar gekocht was kwam 
na een tijdje in onze winkel terecht. Voor weinig geld konden men-
sen bij ons dan dure kleding kopen. Verder is de samenstelling van 
bevolking in de Burgemeesterswijk en de Hoogkamp veranderd in 
de tijd dat we hier zaten. Jonge mensen kopen minder bij ons en 
schaffen meer via internet aan. En als ze kleding van de hand willen 
doen, doen ze dat via Marktplaats.”
De laatste dag dat ze open waren, was slechts bekend onder fre-
quente bezoekers. Veel vaste klanten kwamen nog even langs om 
wat uit te zoeken of kleding die ze daar voor verkoop gestald had-
den, op te halen.
Bettie en consorten maakten er een vrolijke boel van met taart en 
wijn.

Henk Donkers

“De meeste mensen zwijgen, 
een enkeling stelt een daad”

Het is waarschijnlijk de bekendste dichtregel van Jos Pauw, de 
dichter uit onze wijk. Jarenlang sierde deze regel de achterkant 
van Musis Sacrum en vormde samen met het kunstwerk van 
Jouke Hoogland (metalen panelen met een wolkenlucht) het 
Arnhems Verzetsmonument. Het moest wijken voor de glazen 
wand van het nieuwe Musis. Op 11 oktober heeft het kunstwerk 
een nieuw leven gekregen. De metalen panelen zijn omgevormd 
tot kubussen en hebben een plaats gekregen op het talud bij 
de John Frostbrug. Op de kubussen staan de dichtregel en de 
wolkenlucht.
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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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Jhr. mr. dr. Anthonie Röell was burgemeester van 
Arnhem van 1904 tot 1910. De episode Röell leek 
op de episode Sweerts de Landas, behalve dat Röell 
vanuit Friesland in Arnhem arriveerde en Sweerts de 
Landas vanuit Indië. Beide heren waren veertigers 
toen ze burgemeester van Arnhem werden en beide 
vertrokken alweer na ongeveer vijf jaar, de een om 
burgemeester te worden van Den Haag en de ander 
van Amsterdam. Het besluit om een straat naar de 
heer Röell te noemen werd genomen in de raads-
zitting van 10 april 1911. Gelukkig voor Arnhem is 
hij in de bijna dertig jaar die hij daarna nog leefde, 
steeds op het rechte pad gebleven. Ook Amsterdam 
heeft een straat naar hem genoemd, maar was zo 
verstandig dat pas na zijn dood te doen.

Voorgeschiedenis
Anthonie Röell werd op 21 
augustus 1864 in Den Haag 
geboren als zoon van zeeof-
ficier Willem Frederik baron 
Röell en Anna Cornelia barones 
Collot d’Escury. Helemaal aan 
het begin van zijn loopbaan, 
meteen na zijn promotie tot 
doctor in de rechtswetenschap 
te Leiden, heeft Anthonie Röell 
een jaar in Arnhem gewerkt 
als adjunct-commies 2e klas-
se bij de provinciale griffie. 
Dat was in 1892. In het jaar 
daarop verhuisde hij naar 
Zwolle, waar hij afdelingschef 
werd op de provinciale griffie 
van Overijssel. Hij trouwde op 
20 november 1895 in Zwolle 
met Anna Adriana barones de 
Vos van Steenwijk. In 1898 
werd hij burgemeester van 
Leeuwarden. Hij was de eerste 
‘vreemdeling’ die op die post. 
De bevolking ontving hem 
dan ook met scepsis, maar 
er groeide al snel waardering 
voor zijn kennis van zaken. 
In 1904 kon Röell een stapje 
omhoog doen naar Arnhem 
door het vertrek van Sweerts 
de Landas. 

Zes jaar Arnhem
De belangrijkste gebeurtenis tijden het bewind van burge-
meester Röell was de elektrificatie van de stad. Er was al 
vele jaren over gesproken, maar in 1906 was het eindelijk 
zo ver dat de Raad geld vrij maakte voor de bouw van een 
elektriciteitscentrale. In de zitting van 19 februari werd 
een bedrag van ruim fl. 620.000 ter beschikking gesteld. 
Wie op het net aangesloten wilde worden,  moest zelf het 
initiatief nemen een aanvraag in te dienen. Op 3 februari 
1908 vergaderde de Raad voor het eerst onder elektrisch 
licht. 
Omstreeks die tijd kwam ook het asfalteren van straten 
op gang, te beginnen met enkele straten in het centrum. 
Verdere uitbreiding bleek niet voor alle raadsleden van-
zelfsprekend. Toen burgemeester en wethouders in 1907 
met een dergelijk plan kwamen, leidde dat tot heftige dis-
cussie. Toch lagen wegen buiten de singels er soms erbar-

melijk bij. In de woorden van 
een voorstander van de asfal-
teringscampagne: ‘Wanneer 
men de singels wil oversteken 
dient men een paar slikkappen 
aan te hebben wil men niet tot 
aan de enkels in de modder 
zinken.’ 

Een van de laatste ambtsda-
den van Röell in Arnhem was 
zijn rapportage in 1910 als 
voorzitter van de raadscom-
missie inzake de aanleg van 
een vaste Rijnbrug. De com-
missie vond dat de brug het 
beste bij het Roermondsplein 
kon komen, ongeveer waar de 
schipbrug lag die al drie eeu-
wen de Rijnoevers verbond. 
In 1913 nam de raad echter 
het principebesluit dat de brug 
juist aan de oostkant van het 
stadscentrum moest komen, 
bij de Lauwersgracht. Geld  om 
de brug te bouwen was er ech-
ter nog lang niet. De brug lag 
er pas in 1935.

TIJDENS HET BEWIND 
VAN RÖELL KREEG 
ARNHEM ELEKTRISCH 
LICHT EN VERHARDE 
STRATEN. 

Röell en Tellegen in Amsterdam
Jonkheer Röell werd in 1910 burgemeester van Amsterdam. 
Hij kreeg daar te maken met ir. J.W.C. Tellegen, de voor-
malige directeur Gemeentewerken van Arnhem. Deze 
was in 1901 directeur geworden van de nieuw opge-
richte Amsterdamse dienst van bouw- en woningtoezicht. 
Tellegen voerde onder andere een nieuwe bouwverorde-
ning in die tot grote activiteit van woningbouwverenigin-
gen leidde. 

Röell legde al in 1915 zijn functie in Amsterdam neer, 
omdat hij was benoemd tot commissaris van de koningin 
in Noord-Holland. Er waren drie serieuze kandidaten om 
hem als burgemeester van Amsterdam op te volgen. Eén 
van die drie was Tellegen. Röell was onder de indruk van 
de kundigheid en daadkracht van Tellegen, maar beval 
aan de minister van Binnenlandse Zaken toch een andere 
kandidaat aan, omdat Tellegen zich volgens Röell niet vol-
doende bewoog in de kringen die er in politiek en bestuur 
toe deden. Oftewel: Tellegen was te veel vakman en te 
weinig regent. De minister was zo verstandig niet naar 
Röell te luisteren en benoemde Tellegen tot burgemeester. 
Tellegen deed het uitstekend en bleef tot zijn overlijden 
in 1921 in functie.

Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
Dit was de functie waarin Röell zich het duidelijkst mani-
festeerde als een initiatiefrijk, competent bestuurder. 
Zijn aantreden als commissaris van de koningin viel in 
een periode van sterke uitbreiding van provinciale taken 
en in Noord-Holland kwamen daar nog bijzondere kwes-
ties bovenop: een overstromingsramp in 1916, aanleg 
van de Afsluitdijk (1927-1932), drooglegging van de 
Wieringermeer (1927-1930). 

In 1937, drie jaar voor zijn dood, verkreeg Anthonie Röell 
door het overlijden van zijn oudere broer de titel van 
baron. Hij is tot zijn dood op 29 november 1940 in functie 
gebleven en heeft dus het begin van de Duitse bezetting 
als bestuurder meegemaakt. Hij verzette zich hardnekkig 
maar zonder succes tegen uitholling van zijn ambt door 
de bezetter.

Röell heeft zich nooit bij een politieke partij aangesloten. 
Volgens zijn zeggen had hij geen verstand van politiek en 
had hij er zelfs een afkeer van. De politieke voorkeuren 
van anderen interesseerden hem evenmin. Hij probeerde 
zaken en personen uitsluitend op hun merites te beoor-
delen. 

Bert Koene

Burgemeester Röell in vol ornaat. 
 (beeldbank Gelders Archief)

Ten tijde van het burgemeesterschap van Röell had Arnhem 
geen vaste oeververbinding maar een schipbrug op de plek 
van het huidige Mandelabrug. Röell wilde een Rijnbrug. 
(beeldbank Gelders Archief)

De Röellstraat

Röell legt als burgemeester van 
Amsterdam de eerste steen voor 
de Beurs van de Diamanthande. 
(beeldbank Gelders Archief)
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