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Niet de eerste, Wel de beste!
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•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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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
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Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!
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van harte uit voor de Nieuwjaarsborrel

Dinsdag 9 januari 
van 17.00 tot 20.00 uur 

Brasserie Zijpendaal, Zijpendaalseweg 95
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

Hans Streng   v. Lawick v. Pabststraat 119
6814 HD  Arnhem    telefoon: 06 - 22011961
internet: www.hansminiklus.nl

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

2

g glaszassu
rantieen
pensioen            
adviseurs

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

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

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

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

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

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

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

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

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

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

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

wijkgenoot

altijd liep hij in zichzelf te praten

geen mens die iets hoorde of zei

buurman zei dat het hek 

niet meer verder was 

er kwamen steeds minder brieven 

digitaal was stomheid en stilte 

hij stikte in eenzaamheid 

de dokter constateerde 

dat bloed niet meer vloeide

ik was op zijn begrafenis

Jos Pauw 

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

www.Bergwandelen-Bloemers.nl

Thema-ochtenden in de Bakermat 

Alle bijeenkomsten worden gehouden van 10.15 tot 12.00 uur. 
Voor 3 euro krijgt u een interessante lezing en koffie.

Dinsdag 9 januari: 
De mecenas (Helene Kröller-Müller) en de ‘verversbaas’ (Bart van der Leck) 
Angeline Bremer-Cox die een kunsteducatiebedrijf heeft in de Van Pallandtstraat, houdt een 
lezing over de tentoonstelling “De Mecenas en de Verversbaas” die nog tot 2 april 2018 te 
zien in het Kröller-Müller Museum.

Dinsdag 13 februari: Het Paleis op de Dam, het klassiekste gebouw van Nederland
Het Koninklijk Paleis op de Dam werd in de Gouden Eeuw gebouwd als het nieuwe stadhuis 
van Amsterdam. Het moest de rijkdom en het aanzien van de stad weerspiegelen. Het 
bouwwerk van architect Jacob van Kampen moest niet alleen teruggrijpen op beroemde 
voorbeelden uit de klassieke oudheid maar deze ook evenaren. Vanuit die invalshoek houdt 
Jajo ten Berge, oud-docent klassieke talen aan het KGL, een lezing over dit belangrijkste 
monument uit de 17e eeuw.  

Over de themaochtenden van 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni volgt informatie in 
volgende nummers van Wijkcontact. 3

WIJKDINER: 
elke 2e vrijdag van de maand

Elke tweede vrijdag van de maand organiseert een groep 
bewoners uit de Burgemeesterswijk en de Hoogkamp 
voor wijkgenoten een driegangendiner in wijkcentrum 
De Bakermat. Er is plaats voor 35 mensen. Tot nog toe 
waren alle plaatsen bezet. Op een ongedwongen manier 
kunt u hier met wijkgenoten on contact komen. 
De volgende diners vinden plaats op 12 januari, 9 febru-
ari en 9 maart, altijd van 17.30 tot ca. 20.30 uur. 
De kosten bedragen 10 euro. 
Opgave, liefst zo vroeg mogelijk maar uiterlijk tot de 
woensdag voor het diner, bij Lidy Boessenkool: 
lboessenkool@upcmail.nl, 06 46765996 of Cathy Baart 
de la Faille: cathy@baartdelafaille.nl, 0625428594

Wijkcontact ZOEKT
schrijvers en redactieleden

Wijkcontact is het full colour blad van het Burgemeesters-
kwartier. Het blad verschijnt vijf keer per jaar, telt 32 
pagina’s en wordt gratis bezorgd op 1.700 adressen. 
De redactie is op zoek naar versterking en wil graag in 
contact treden met wijkbewoners die voor het blad willen 
schrijven OF die in de redactie willen zitten. In het eerste 
geval schrijf je af en toe of regelmatig een artikel(tje) 
voor het blad (of de website). In het tweede geval neem 
je deel aan de redactievergaderingen en verricht je ook 
organisatorische taken.
Belangstelling hebt, neem dan contact op met redactie-
secretaris Henk Donkers, henkdonkers@gmail.com

De redactie
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Daar moet een speelse geest achter zitten, denk ik 
vaak als ik de Amsterdamseweg passeer en de spreuk 
op het schoolbord bij Henri Bloem lees. Die speelse 
geest heet Michel van Tooren, en hij runt samen met 
zijn vrouw Marja sinds 20 jaar de wijnkoperij op de 
hoek van de Van Pallandtstraat. Dat jubileum is een 
mooie aanleiding voor een gesprek met de mannelijke 
helft van Henri Bloem.

De spreuken verzint Michel meestal ’s avonds als hij naar 
Nieuwsuur kijkt. “Ik probeer aan te sluiten bij de actualiteit. 
Soms gaat dat heel soepel en soms moet ik me echt het 
hoofd breken. Zo’n spreuk is hooguit een paar dagen houd-
baar, vaak slaat hij de volgende dag al nergens meer op.” Ze 
verkopen er geen fles méér door, zegt hij. Maar ik denk: vlak 
de sympathiefactor niet uit, want wie langs de zaak komt, 
moet toch even glimlachen. 
Met die sympathie zit het in de wijk waarschijnlijk sowieso 
wel goed, want Henri Bloem is wat je noemt een betrokken 
buurtgenoot. De Van Toorens wonen zelf in Wolfheze, maar 
vinden dat wie een zaak heeft in een wijk, daar ook een beet-
je mee moet doen en niet alleen “een winkeltje draaien”. Dus 
zijn ze present bij allerhande wijkactiviteiten, variërend van 
de wijkquiz en de onthulling van het beeld van Klaas Gubbels 
tot het maandelijkse etentje voor wijkbewoners en een proe-
verij voor de vrijwilligers in de wijk. Michel: “Mensen die zich 
zo inspannen, daar wil ik wel een steentje aan bijdragen.” 

Water en brood
Michel en Marja zijn van oorsprong horecamensen. Michel 
had als scholier een bijbaantje als water- en broodbrenger 
bij Hotel de l’Europe in Amsterdam. Vervolgens deed hij de 
hotelschool. Een buitenlandstage in Zwitserland wakkerde 
het verlangen om de wereld in te trekken aan, en zo vertrok 
het echtpaar naar Amerika, waar hij in het New York Hilton 
kon gaan werken en zij pr-activiteiten in de horeca deed. Na 
een periode waarin Michel als horeca-officier op de Holland 
Amerikalijn voer (“een geweldige tijd”) keerde het gezin met 
twee kinderen terug naar Nederland. Ze begonnen een res-
taurant, Het Wolvenbos in Wolfheze, dat ze twaalf jaar heb-
ben gerund. Ook dat was een feest, aldus Michel. “Maar wel 
heel hard werken; alle avonden, weekenden en feestdagen. 
Nul dagen met je gezin.” 

Doorwerken
De Van Toorens besloten opnieuw te beginnen. Michel:“Wijn 
is een mooi product en Henri Bloem als platte organisatie 
sprak ons ook erg aan. Toen ik kwam solliciteren vroegen 
ze me waarom ik bij hen wilde werken. Ik zei dat ik het iets 

rustiger aan wilde gaan doen. Dat werd met hoongelach 
onthaald: daar zou ik nog wel achter komen! Dat klopt tot 
op de dag van vandaag. Zeker in november en decem-
ber is het zeven dagen per week van ’s morgens 9 tot ’s 
avonds 12 doorwerken. Maar dat hoort erbij, en in januari 
wordt het vanzelf weer rustiger. Zo hou je het best vol.” 
Ze gingen op zoek naar een geschikte locatie. “Een aantal 
steden in Nederland waren nog een witte vlek voor Henri 
Bloem. Daaronder ook Arnhem. De filosofie van Bloem 
was aanvankelijk om in de binnensteden te gaan zitten. 
Dat is intussen veranderd: bereikbaarheid en parkeer-
ruimte zijn nu veel belangrijker. Veel klanten komen een 
of meer doosjes wijn halen en dan is het prettig als je het 
zo in je auto kunt laden. Voordat we ons hier vestigden 
hebben we natuurlijk onderzoek gedaan naar de wijken en 
daar kwam de Burgemeesterswijk heel goed uit. Ik weet 
geen plek in Arnhem waar ik liever wil zitten.”  

Sjouwen
Wijnkoper een romantisch vak? Vergeet het maar, zegt 
Michel. “Het is vooral heel veel sjouwen. En niks uitge-
breide wijnreizen. Hooguit een paar dagen in het voorjaar. 
Je komt bijna niet meer bij boeren. Er zijn een aantal 
toonaangevende beurzen: Bordeaux, Brussel, Düsseldorf, 
dat is het wel zo’n beetje. Daar maken we onze keuze. 
Dan sta je in een gigantische hal om negen uur ’s mor-
gens je eerste slok te proeven en ’s avonds om acht uur 
je 120e slok. Daar is niets romantisch aan. Maar het is 
wel een mooi vak: mensen komen vrolijk binnen en wij 
zorgen ervoor dat ze nog blijer weer naar buiten gaan. 
Allebei zijn we 60 en we hebben nog lang geen plannen 
om te stoppen.” 

Jubileum
Zo’n jubileum moet je ook weer niet groter maken dan 
het is, vindt Van Tooren. Toch is het 20-jarig bestaan eind 
november flink gevierd, met een feestweek vol aanbie-
dingen en in het weekend een glas champagne voor alle 
klanten en een grote wijnproeverij voor 400 mensen in 
hotel Haarhuis. Daar waren ook allerlei andere Arnhemse 
bedrijven present met exquise hapjes. “Wij zoeken sowie-
so altijd de samenwerking met andere winkeliers. Dus 
ook bij de proeverijen: daar staan ook de kaasboer, de 
viswinkel en de slager. Je wilt tenslotte allemaal elkaars 
klanten bereiken en het bijt elkaar niet. Integendeel, je 
kunt elkaar alleen maar versterken.”
En nu op naar de 25 jaar? “Dat gaan we makkelijk halen”.

Loes Meeuwissen

20 jaar Wijnkoperij Henri Bloem

“Geen plek in Arnhem 
waar ik liever wil zitten”

De echte Henri Bloem 
“Hé Henri!” hoort Michel van Tooren geregeld 
als hij op straat loopt. Grapje, natuurlijk. Maar 
sommige mensen denken écht dat hij Henri 
Bloem is. “Laatst nog belde er iemand, en die 
vroeg of hij meneer Bloem kon spreken. Dan 
zeg ik: ‘Dat zal niet gaan, want die is dood’. En 
als zo iemand dan begint te stamelen voeg ik er 
aan toe: ‘Al meer dan 150 jaar, dus we zijn er 
nu wel overheen hoor.’” 
Henri Bloem was een bekende wijnkoper uit de 
19e eeuw uit Utrecht. Zijn winkel is inmiddels 
uitgegroeid tot een zogeheten ‘zachte’ franchi-
seketen, met negentien zaken verspreid door 
heel Nederland. Er is een gezamenlijk inkoop- 
en marketingbeleid, maar elk lid heeft binnen 
de formule veel vrijheid en zelfstandigheid. fo
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Op zondagmiddag 19 november, een winderige, natte novemberdag 
vinden we een warm onthaal in het huis van Ellen Koole en Harry 
Bos aan de Jollestraat. Hun woonkamer is omgetoverd tot een mini-
concertzaal waar zo’n zestig mensen een zitplaats vinden. Een mooie 
Steinway-vleugel siert de ruimte. Ellen mocht van Harry ter gelegen-
heid van haar 50e verjaardag deze prachtige vleugel uitzoeken.
Ires Manuel, de voorzitter van de Kunst- en Cultuurcommissie, heet 
iedereen welkom en vertelt hoe fijn haar commissie het vindt dat ze 
dit mogen organiseren en hoe blij ze zijn dat deze ruimte beschikbaar 
wordt gesteld. Ze introduceert Caspar Vos als Jonge Meester.

Caspar speelt een vol uur voor ons. Hij begint met muziek van minder bekende 
componisten: de Rus Nicolaj Medtner (1880-1951) en de Catalaan Federico 
Mompou (1893-1987). Daarna volgt een meer bekend stuk van Fréderic 
Chopin. Voor hij een stuk gaat spelen, geeft Caspar telkens een korte toelich-
ting. Over de laat-romantische componist Medtner meldt hij dat diens tijdge-
noot Sergei Rachmaninov hem ‘de grootste componist van onze tijd’ vond en 
dat hij naast pianoconcerten en -sonates ook ‘sprookjes’ schreef waarvan hij 
er een speelt. Over de acht of negen deeltjes van het stuk van Mompou (‘Ik 
weet nog steeds hoeveel het er eigenlijk zijn’) vertelt hij hoe hij die op het 
spoor kwam tijdens een avondje youtuben: "Je krijgt dan allerlei suggesties 
van muziek die je misschien ook wel wil beluisteren en zo kwam ik deze stuk-
ken van Mompou op het spoor. Mompou schrijft heel weinig noten. Maar ze 
hebben wel heel veel zeggingskracht.” Snel na het begin van het stuk kunnen 
we dat beamen. Mompou is bijzonder. Na het concert ben ik zelf thuis meteen 
stukken van hem gaan beluisteren op Spotify. Hij bleek extreem verlegen en 
introvert te zijn, wat doorklinkt in zijn muziek.

Het is prachtig te zien hoe Caspar speelt. Ik kan, tussen de mensen door, zijn 
handen zien bewegen en de weerspiegeling daarvan op de glimmende vleugel. 
Ik ben gefascineerd en geroerd door de subtiliteit en dynamiek die hoor- en 
zichtbaar is. Heel knap hoe hij alles zonder bladmuziek uit zijn hoofd speelt. 
Ik vraag me altijd af hoe dat werkt en hoe zijn handen dan aangestuurd wor-
den. Er moeten heel veel uren studie aan ten grondslag liggen. Eerst moet je 
de noten van het papier in je hoofd krijgen en vandaaruit moeten je handen 
aangestuurd worden om de noten om te zetten in muziek; net zo lang tot ze 
bijna vanzelf gaan bewegen. Zo lijkt het tenminste. Fascinerend!
 
Na een langdurig applaus, voor deze Jonge Meester, geeft hij een korte toegift. 
Na enig aandringen vertelt hij dat hij net een cd heeft opgenomen met muziek 
van Medtner, maar dat hij via crowdfunding nog geld bij elkaar moet krijgen 
om de cd te produceren. Dus wie thuis wil genieten van Caspars vertolkingen 
van Medtners muziek kan meehelpen te zorgen dat die cd er ook echt komt. 
Caspar Vos is de eerste Nederlandse pianist die muziek van Medtner opneemt. 

Na het concert genieten we van een goed verzorgde borrel en is er volop gele-
genheid buurtgenoten te ontmoeten.
 
Bedankt Caspar: het was prachtig. Bedankt Kunst- en Cultuurcommissie en 
Ellen & Harry dat jullie dit hebben georganiseerd.

Marwien Kuhlmann
76
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Een Jonge Meester 
in een jong huis 
in onze oude Burgemeesterswijk

Crowdfunding cd Caspar Vos 
met muziek van Medtner
Wie de productie van de Medtner-cd van 
Caspar Vos mee mogelijk wil maken, kan 
terecht op crowfundingssite: https://
www.voordekunst.nl/projecten/6631-
debuutalbum-pianist-caspar-vos. 
Bijdragen vanaf 10 euro zijn welkom. U 
krijgt uw geld terug als het project niet 
slaagt. Afhankelijk van uw bijdrage zijn 
er verschillende tegenprestaties moge-
lijk: een gesigneerd album, vrijkaartjes 
voor het releaseconcert, een pianoles bij 
hem thuis, een privé-concert…
De cd is een droom van Caspar Vos; “Ik 
draag de muziek van Medtner al mijn 
hele muzikale carrière met mij mee en ik 
voel dat zijn muziek onderdeel is gewor-
den van wie ik ben. Met dit album hoop 
ik een groter publiek kennis te laten 
maken met de unieke taal van Medtner 
die mij al jaren in de ban houdt.”
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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: 

9

In augustus werden – na 
lang aandringen – de ver-
keersdrempels in de Van 
Lawick van Pabststraat ver-
wijderd. Wat vinden aanwo-
nenden ervan?
Willibrord Schaminée, die 
jarenlang actie voerde tegen 
de verkeersdrempels, is erg 
blij dat de drempels weg 
zijn: “We zijn blij dat het 
gedonder en geklap van de 
trolleybussen, zware vracht-
wagens, vuilophaalauto’s en 
pakketrijders voorbij is. Als 
straks de dubbele trolley-
bussen plaatsmaken voor 
een kleinere bus is er weer 
een lawaaimaker minder.”
Ook Frank ten Westeneind  
en zijn buren zijn tevre-
den: “Je hoort de bussen en 
vrachtwagens nog wel, maar 
de klappen en trillingen zijn 
verdwenen. Ik en de buren 

die ik erover gesproken heb, zijn er heel erg blij mee.”
De verkeersdrempels waren destijds bedoeld als snel-
heidsremmende maatregel. Schaminée en Ten Westeneind  
hebben wel het gevoel dat er nu wat harder gereden 
wordt. Schaminée: “Vooral de vrachtwagens die Albert 
Heijn bevoorraden rijden harder. Op aanraden van Fred de 
Bruin van het Team Leefomgeving heb ik daarover contact 
opgenomen met de AH-filiaalmanager. Zij beloofde via 
een centraal punt aan de vervoerders te vragen reke-
ning te houden met de snelheidsbeperking tot 30 km. 
in onze straat. Ze was zeer ontvankelijk voor de vraag. 
Dat poast volgens haar bij de betrokkenheid van Ah bij 
de buurt. In het algemeen vind ik de snelheidsverhoging 
aanvaardbaarder dan het gebonk over de drempels.” Ten 

Westeneind : “Ik vind de wat hogere snelheid persoonlijk 
niet zo’n probleem. Onze straat is niet echt een  straat 
waar kinderen veel op straat  spelen en veel oversteken 
zoals in een autoluwe woonwijk. Volwassenen letten goed 
op en ik zelf steek juist wel eens wat langzamer en diago-
naal over om een auto tot afremmen te dwingen Te hard 
rijden zou een probleem moeten zijn voor de  automobi-
listen en niet voor de bewoners: de kans op een bekeuring 
zou de snelheid eruit moeten halen.”
Beiden zijn niet tevreden over het wegdek na het ver-
wijderen van de drempels. Dat vinden ze te oneffen. 
Daardoor ontstaat er toch weer lawaai. Een gladder weg-
dek zou het geluid reduceren.
Of er op grote schaal onaanvaardbaar hard gereden wordt 
moeten metingen van de gemeente uitwijzen. Om het 
effect van de drempels te meten zijn er voor de verwijde-
ring snelheidsmetingen verricht en gebeurt dat ook in de 
6 tot 8 maanden na de verwijdering. Daarna zal bekeken 
worden of en wat voor snelheidsbeperkende maatregelen 
er nodig zijn om de veiligheid van alle verkeersdeelne-
mers en de aanwonenden te waarborgen. In december 
worden de eerste resultaten besproken met de werkgroep 
verkeersdrempels waar Schaminée en Ten Westeneind  
allebei in zitten.
Als er nieuwe snelheidsbeperkende maatregelen nodig 
mochten zijn, hebben zij daarvoor  wel suggesties. Je 
kunt de weg optisch versmallen door twee fietsstroken af 
te baken met witte stippen of bestratingsblokjes, bloem-
bakken plaatsen, stickers met 30km op afvalcontainers 
plakken, spandoeken over de straat spannen met de tekst 
“30 Aub! We willen geen drempels meer in onze straat. 
Dankuwel”. Met goed overleg en draagvlak moet daar vol-
gens hen uit te komen zijn.
Fred de Bruijn van het Team Leefomgeving merkt hierover 
op dat er voor 2018 slechts een beperkt budget beschik-
baar is voor aanvullende snelheidsbeperkende aamtrege-
len. Hij wil in overleg met de wijk bekijken waar dat geld 
binnen de wijkbegroting vandaan moete komen: “Iets 
extra doen, betekent ook iets laten.”

Henk Donkers

Om het effect te meten 
worden er snelheidsmetin-
gen verricht vóór en na het 
verwijderen van de drem-
pels. 

Blij dat het gebonk en geklap 
over de verkeersdrempels voorbij is
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In maart van dit jaar kochten ze een bovenwoning 
in de Burgemeester Weertsstraat, in juni trokken ze 
er in. Wie zijn deze nieuwe wijkgenoten?

Als ik op een zondagochtend om half tien volgens afspraak 
op bezoek kom, is Tom (52) al een tijdje aan het klussen. 
De dag erop start zijn vrouw Tara (45) in hun huis met 
haar eigen bedrijf RollerCoasterRider. Er moet daarom op 
deze zondag nog flink wat werk verzet worden. Gestresst 
zijn ze echter allerminst. Tom verwisselt nog snel even 
zijn verfbroek voor een nette spijkerbroek en zet koffie. 
Tara (45) loopt rond in gemakkelijk zittende huiskleding. 
Hun zoon Ravian (16) wiens portret op de cover van het 
zomernummer van Wijkcontact stond, is uit logeren bij 
een vriend.

Oud
Tom en Tara hebben dit huis in het voorjaar gekocht. 
Sinds ze er in juni in zijn gaan wonen, zijn ze bezig 
geweest met opknappen. Ze doen bijna alles zelf. Tom: 

NIEUWE BEWONERS EN NIEUWE BEDRIJVIGHEID
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Tara en Tom Ubachs: 
“Onze plek is hier”

“Het is een oud huis, uit 1909, en dat mag gezien worden. 
We houden er niet van om een oud huis helemaal te strip-
pen en een nieuwe binnenkant te geven. Zo laten we het 
granieten aanrecht met de vurenhouten keukenkastjes 
van ruim een eeuw oud zitten; ik heb het blad met groene 
zeep behandeld en die er lekker diep in laten trekken. De 
muren hebben we ook niet opnieuw gestuukt; bestaand 
stuukwerk hebben we gerepareerd. De muren zijn dan 
weliswaar minder glad, maar je ziet wel dat ze oud en 
gerepareerd zijn. Het oude, karakteristieke van het huis 
willen we graag bewaren. We hebben vooral veel geverfd.”

Tom en Tara leerden elkaar in 1998 kennen toen ze allebei 
bij Nedgraphics in Utrecht werkten, een bedrijf dat soft-
ware ontwikkelt voor geografische informatiesystemen 
(GIS) en het vervaardigen van textiel. Tom, opgegroeid 
in Den Bosch en Nuland, woonde toen al in Arnhem 
aan de Apeldoornseweg, tegenover de ingang van Park 
Sonsbeek. Tara, van Surinaams-Hindoestaanse afkomst 
en geboren en getogen in Leiden, had net een apparte-
ment in Utrecht gekocht, maar heeft daar eigenlijk niet 
in gewoond: “Onze relatie voelde zo goed dat ik vrijwel 
meteen bij Tom ben ingetrokken. Daar is in 2001 onze 
zoon Ravian geboren, althans in Rijnstaete. We hebben 
met hem veel rondgelopen door en rondom het park. We 
vonden de Burgemeesterswijk toen al een hele mooie 
wijk. Als we daar eens konden wonen…”

Omweg via Nieuw-Zeeland
Die droom konden ze echter pas via een grote omweg en 
veel geduld realiseren. In 2003 emigreerden ze namelijk 
naar Nieuw-Zeeland. Tom kreeg daar een baan bij een 
ict-bedrijf dat betaalchips ontwikkelde. Toen dat project af 
was, was het moeilijk ander werk te vinden. Tom: ”Nieuw-
Zeeland is een prachtig land, maar wel een land voor boe-
ren. Er is niet zo gek veel ander werk. Zelfs een bestaan 
in het toerisme ligt moeilijk omdat je in enkele maanden 
een inkomen voor een heel jaar moet zien te verdienen. 
We hebben nog even Australië geprobeerd maar ook dat 
lukte niet.” 

The best of both worlds
Tara miste vooral Europa: “We merkten daar dat we toch 
meer stadsmensen waren dan we dachten. Nieuw-Zeeland 
zelf is heel mooi, maar je zit wel op een eiland en als je 
ergens anders heen wil – wij houden van reizen – zit je 
echt in een uithoek van de wereld. En ik miste het fietsen; 
dat je overal met de fiets heen kunt, dat vind ik zo heerlijk 
in Nederland. Daarom zijn we in 2006 terug gekomen en 
weer neergestreken in Arnhem. Voor ons is Arnhem ‘the 
best of both worlds’, de ideale combinatie van het stadse 
– overzichtelijk, niet te groot – en de natuur, in de stad 
en in de omgeving.”
“Omdat we ergens moesten wonen”, zegt Tom, “hebben 
we toen een appartement in het Musiskwartier gekocht. 
Door de vastgoedcrisis hebben we daar een jaar of tien – 
figuurlijk – gevangen gezeten in het appartement en in de 
binnenstad. Dit jaar hebben we het verkocht en konden 
we dit huis kopen.”
“Deze omgeving, het park en de buurten eromheen, voelt 
voor ons echt als thuiskomen”, zegt Tara. “Dit is gewoon 
echt onze plek. Hier horen wij. Ik ben net tien weken in 
India geweest voor een yoga teachers training. Mensen 
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LEESTIP
Wist u dat de Burgemeesterswijk inclusief Hoogkamp 1.815 
senioren telt? Dus zowel jonge senioren van 55 tot 65 jaar 
als ouderen tot 74 jaar. Ik vond het in de buurtmonitor op de 
gemeentewebsite, die dit allemaal haarfijn in kerncijfers en 
grafieken uitlegt. Ze hebben vooral een Nederlandse achtergrond 
en wonen in koophuizen. Echte armoedzaaiers zijn het niet gezien 
hun gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in 2014. Bovendien 
zijn er slechts weinig huishoudens met een laag inkomen 
vergeleken met overig Arnhem. Stokouden, de gemeente noemt 
deze 75-plussers “bejaarden”, zijn met hun aantal van 565 
hekkensluiter. Afijn, op de laatste groep wordt niet gedoeld met 
deze leestip. Die is vooral bestemd voor in Arnhem getogen 
wijksenioren en -ouderen, die in hun jeugd de Korenmarkt 
e.o. onveilig maakten. Zeg maar de Burgemeesterwijkers en 
Hoogkampers van de babyboom generatie. 

Zij zullen veel plezier beleven aan het 
boek Leven in Arnhem in de jaren '60 
van Kees Gerritsen.
In 175 pagina’s schetst hij het leven in 
dat decennium. Hij ging toen naar het 
Christelijk Lyceum aan de Utrechtseweg, 
verkende in zijn vrije tijd het ontluikende 
uitgaansleven en luisterde tevens naar 
popbands. Kortom, hij verduidelijkt hoe 
het was om in die jaren in Arnhem tiener 
te zijn. Hij memoreert hoe de stad er 
uitzag en welke pop(beat)muziek hip 
was. Tevens onthult hij talloze andere 
- al dan niet Arnhemse - grote en 
kleine nieuwtjes. Deze potpourri van 
weetjes en feitjes wordt geïllustreerd 
met (Arnhemse) foto’s van toen en nu. 

Vooral de verhalen en plaatjes over het ontwakende uitgaansleven 
bij en op de Korenmarkt zullen bij menigeen een déjà vu oproepen. 
Het aantal bands en popgroepen uit die tijd telde vijfenvijftig 
namen waar de schrijver voor de zekerheid meldt “voor zover 
mij bekend”. Het blijft aandoenlijk om jaren zestig foto’s te 
vergelijken met de situatie anno nu. Wie ging er toen niet naar De 
Buik, De Beer, Carnegie, Picar, De Kameleon en andere van drank 
doordrenkte en in tabaksrook gehulde gelegenheden. En reed 
de oude Burgemeesterwijker/Hoogkamper op een Puch, Tomos, 
Zundapp of Kreidler Florett? Het bepaalde wél of je artistiekeling 
of vetkuif was. Dansen gebeurde in het  Sonsbeekpaviljoen, Don 
Quichot of  De Grot. En wie herinnert zich niet de optredens van 
The Byrds in Musis of Boudewijn de Groot in Tivoli.

Op dus naar de boekwinkel voor deze dosis nostalgie. Trouwens, 
bij onze wijk-Primera lag het boek ook op de toonbank. Antoine 
weet wat zijn klantjes graag lezen.

Kees Crone
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vragen me of het geen moeilijke overgang is, of ik me hier weer 
thuis voel, of ik geen moeite heb om hier ‘te landen’. He-le-maal 
niet. Deze wijk ís mijn thuis.”

Fempreneur
Tom werkt full-time als docent bij afdeling Media & ICT van 
het Astrum College in Velp, een regionaal onderwijscentrum 
(ROC). Daar geeft hij de vakken Web design & development en 
Audiovisuele communicatie. 
Tara is een ‘echte ondernemer’ en noemt zichzelf een ‘fempreneur’, 
een vrouwelijke entrepreneur. Zo richtte ze na hun terugkomst uit 
Nieuw-Zeeland het bedrijf ‘Bilingual Kids’ op. Jonge kinderen kun-
nen volgens haar heel gemakkelijk een andere taal leren, mits ze 
daar actief aan blootgesteld worden en moeten interacteren in een 
andere taal. Tara, dochter van een taalwetenschapper en door hun 
verblijf in Nieuw-Zeeland ervaringsdeskundige, ontwikkelde daar 
een eigen methode voor. Van Bilingual Kids maakte ze een lande-
lijk netwerk van tien talencentra voor kinderen met gecertificeerde 
taaltrainers. In april van dit jaar verkocht Tara haar bedrijf omdat 
ze na 11 jaar toe was aan iets nieuws. Eén onderdeel splitste ze 
echter af: Expat Kids dat taaltrainingen verzorgt voor kinderen 
van mensen die uitgezonden worden naar andere landen en van 
wie kinderen terecht komen op internationale scholen die speci-
fieke taaleisen stellen . 

RollerCoasterRider
Het nieuwe bedrijf waarmee ze deze maand gestart is heet 
RollerCoasterRider; haar eigen leven is een soort rollercoaster, een 
achtbaan. Toen ze in 2009 in een burn-out belandde, suggereerde 
haar massagetherapeut dat yoga wellicht iets voor haar was. Ze 
begon met bikram-yoga, een vorm van yoga die gegeven wordt 
in warme ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. De warmte (34 
tot 40 graden) maakt je spieren en gewrichten flexibel (om bles-
sures te voorkomen) en door de hoge luchtvochtigheid ga je flink 
zweten (om je lichaam te ontgiften). Het beviel haar zo goed en 
ze had er zoveel baat bij (“yoga brengt je fysiek en mentaal weer 
in balans”) dat yoga een passie van haar werd. Ze werd een echte 
yoga-fanaat, ging ook andere vormen van yoga beoefenen, deed 
mee aan challenges (30 dagen yoga achter elkaar) en competities 
en volgde opleidingen tot yogadocent en workshops bij beroemde 
yogi’s. Ze is net terug van een training van tien weken in India, 
het land dat haar voorouders vier generaties geleden verlieten.

“IK HEB DE WAARDE VAN YOGA ERVAREN OM 
ALS ONDERNEMER FYSIEK EN MENTAAL IN 
BALANS TE BLIJVEN.”

Tara: “Ik weet wat het is om een ambitieus ondernemer te zijn en 
ik heb de waarde van yoga ervaren om fysiek en mentaal in balans 
te komen en te blijven. In mijn nieuwe onderneming ga ik aan 
ondernemers yoga retreats van een week aanbieden op bijzondere 
locaties. In april heb ik er een gepland in Marrakech, Marokko en 
in juni eentje op Ithaca, het Griekse eiland waar Odysseus van-
daan kwam. In mijn eigen yoga-studio ga ik aan ondernemers 
verschillende pakketten yoga & coaching aanbieden.”
Spannend zo’n nieuwe onderneming in een tijd dat overal yoga-
studio’s pop-uppen en sportscholen ook allerlei vormen van yoga 
aanbieden. Ook in onze wijk. Tara heeft weer volop energie om er 
een succes van te maken. 

Henk Donkers

www.rollercoasterrider.nl www.bilingualkids.nl www.expat-kids.nl

De Wijkvereniging Burgemeesters-
kwartier is op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. In mei volgend jaar neemt 
Barend Freriks na zeven jaar afscheid 
als voorzitter en hoe eerder zijn opvol-
ger bekend is, des te beter. ,,Want’’, 
zegt Barend, ,,het zou mooi zijn als 
mijn opvolger eerst een tijdje mee 
loopt voordat hij of zij de taken daad-
werkelijk overneemt.’’
Barend Freriks heeft in de loop der 
jaren als voorzitter zijn stempel op de 
wijkvereniging gedrukt en kan daarom 
als de beste uitleggen wat het werk zo 
boeiend en leuk maakt. ,,Als voorzitter 
hoor je uiteraard echt bij de wijkver-
eniging, maar je hebt ook verantwoor-
delijkheden en je probeert iets terug te 
geven. En juist het behartigen van de 
belangen van deze mooie wijk is heel 
stimulerend om te doen.’’
Als voorzitter ben je het gezicht van de 
wijkvereniging naar buiten toe. Omdat 
onder meer de gemeente een van de 
relaties is waarmee de voorzitter te 
maken heeft, is het volgens Barend 
goed om te weten hoe de gemeentelij-
ke organisatie en politiek werken. ,,Als 
je dat een beetje door hebt, maakt 
het je werk nog leuker.’’ En wat is er 
mooier dan andere mensen en instan-
ties te laten zien hoe mooi onze wijk 
is en moet blijven. Dat de voorzitter 
daarbij over overtuigingskracht moet 
beschikken, spreekt voor zich. 
Ook binnen de vereniging speelt de 
voorzitter vaak een belangrijke rol 
als eerste aanspreekpunt. Desondanks 
zijn onder voorzitterschap van Barend 
Freriks de verschillende commissies 

gewend geraakt om zelf-
standig 

te functioneren. Barend heeft het 
altijd als een uitdaging gezien als 
voorzitter zoveel mogelijk afstand 
te houden van de commissies, want 
,,daarin zitten professionals op hun 
terrein. Daar moet ik me niet mee 
gaan bemoeien.’’ Dat is overigens ook 
de reden dat hij ervoor gezorgd heeft 
dat in het bestuur één bestuurslid het 
aanspreekpunt is van een commissie. 
Tegelijkertijd ziet Barend het ook als 
zijn taak en verantwoordelijkheid om 
regelmatig als voorzitter bij de com-
missies te informeren hoe het gaat. 
Verder houdt de voorzitter zich 
natuurlijk bezig met de typische 
bestuursklussen, zoals het organi-
seren van bestuursvergaderingen, 
vrijwilligersbijeenkomsten, jaarver-
gaderingen, nieuwjaarsborrels, enz. 
,,Je hoeft natuurlijk niets alles zelf 
te organiseren, maar je moet er 
wel voor zorgen dat het allemaal 
gebeurt.’’ En minstens zo belangrijk: 
de voorzitter zorgt ervoor dat er 
naast het zakelijke deel ook voldoen-
de tijd is voor het gezellig samenzijn.
Volgens Barend kan het ook geen 
kwaad als de nieuwe voorzitter een 
beetje incasseringsvermogen heeft 
en voldoende flexibel is om met aller-
lei soorten problemen om te gaan. 
Soms zijn wijkbewoners boos, en 
heel soms zijn ze zelfs heel erg boos 
over iets. Barend: ,,Als ze echt heel 
boos zijn en zich ook zo gedragen, 
zeg ik meestal dat het fijn is dat ze 
zo meedenken. Vaak haal je dan de 
angel al een beetje uit hun boosheid.’’ 
En wat ook belangrijk is dat je weet 
wanneer je iets moet zeggen en wan-
neer het verstandig is om nog even je 
mond te houden.
Tenslotte nog twee eigenschappen 
die volgens Barend onmisbaar zijn 
voor een nieuwe voorzitter: hij of zijn 
moet voldoende tijd hebben (ook af 
en toe overdag) en uiteraard moet er 
een innige band met de wijk bestaan. 
Dat laatste betekent niet dat een 
voorzitter al een mensenleven in de 
wijk moet wonen, maar wel dat-ie de 
wijk met hart en ziel wil vertegen-
woordigen.

Johan Bosveld    

Wat vraagt het bestuur van de nieuwe voorzitter?

• Betrokkenheid in de wijk• Enthousiaste houding• Redelijke kennis van en ervaring met   
gemeentelijke verhoudingen• Ervaring met bestuurlijke werkzaamhedenAls u interesse heeft, kunt u contact opnemen met 

de secretaris van de wijkvereniging, Jeppe Balkema, 

e-mail: bal.mer@planet.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

voorzitter Barend Freriks, telefoon 06-21553077.

Wijkvereniging 
zoekt nieuwe 
voorzitter
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Aan het einde van het gesprek wordt op de deur van 
de muziekkamer gebonsd. Een ongeduldig stem-
metje roept om zijn mama waarna Samuel, het 3,5 
jaar oude zoontje van Mariette Freijzer binnenkomt. 
Hij heeft een piepklein viooltje en een nog kleiner 
strijkstokje in zijn handen: "Mozart spelen!", zegt 
hij op een toon die geen tegenspraak duldt. Mariette 
weet wat haar te doen staat: uit haar cello klinkt het 
overbekende en minstens zo vrolijke ‘Eine kleine 
Nachtmusik’, terwijl Samuel enthousiast meestrijkt 
op zijn viooltje.

Mariette Freijzer is celliste en woont sinds kort met haar 
man René – ook cellist – en hun zoontje net over de rand 
van de Burgemeesterswijk, aan de Noordelijke Parallelweg 
met uitzicht over het spoor. "Maar van de treinen hebben 
we geen last." Mariette speelt in verscheidene orkesten 
en ensembles en geeft celloles, maar haar meest bijzon-
dere muzikale activiteit is haar eenmansbedrijfje Bach 
aan Bed. "Het idee daarvoor ontstond toen iemand die 
belangrijk was voor mij niet lang meer te leven had. Ik 
dacht: ‘Wat kan ik haar nog geven?’, en dat was mijn cel-
lomuziek. Ik heb toen een cellosuite van Bach voor haar 
gespeeld. En het was zo mooi zoals die muziek bij haar 
binnenkwam en zoals ze ervan genoot. Daarna groeide 
eigenlijk onbewust het idee om meer met dat idee te 
doen, om vaker te spelen voor mensen die ernstig ziek of 
terminaal zijn.

ZE SPEELT IN ORKESTEN EN ENSEMBLES, GEEFT 

CELLOLES, MAAR HET MEEST BIJZONDER IS 

HAAR EENMANSBEDRIJFJE BACH AAN BED.

"Hoewel het idee er dus al een beetje was, kwam Bach 
aan Bed als naam zomaar uit de lucht vallen. Sinds een 
kleine zeven jaar doe ik dat nu en ik ben het altijd in mijn 
eentje blijven doen, want ik wil het zelf doen. Heel soms 
neemt René een concert over, maar dan wel in overleg 
met degene voor wie het is." De componist Bach is niet 
zomaar gekozen. Mariette: "Voor mij is de schoonheid van 
Bachs muziek onuitsprekelijk. Hij heeft zulke ongelooflijk 
mooie muziek voor cello gecomponeerd. Bach is voor mij 
het lijntje met de vragen waarover het in het leven gaat. 
Als ik een suite van Bach speel, voel ik dat alles goed is, 
dat alles goed komt. En Bach raakt iedereen, zijn suites 
zijn zo puur met zo weinig noten, bijna hemels."
Bach (maar ook andere cellomuziek) is voor Mariette een 
manier om mensen die ernstig ziek zijn of niet meer hun 
huis uit kunnen een vreugdevol moment of troost te bie-
den in misschien wel de moeilijkste tijd van hun leven.  
"Voor mij is het een intense ervaring. De mensen voor wie 
ik speel  zijn altijd dankbaar, vaak ontroerd en als ik dan 
thuiskom denk ik meestal ‘wat was het mooi’."
Mariette Freijzer speelt cello sinds haar elfde. Het was niet 
meteen haar instrumentkeuze "Ik heb vanaf mijn zesde 
eerst een tijd gitaar gespeeld, maar toen besefte ik dat 
dat toch niet echt mijn instrument was", vertelt ze. Op 
een dag hoorde ze op de radio een concert van Jacqueline 
du Pré (de in 1987 op slechts 42-jarige leeftijd aan MS 
overleden wereldberoemde celliste). "Toen wist ik het: dát 
instrument wil ik spelen, dát is het." 

Klassieke muziek was voor haar geen vreemd terrein. 
Want hoewel Mariette met haar ouders in Zetten woon-
de, bezocht het gezin vaak concerten in het Utrechtse 
Vredenburg. Toen haar keuze voor de cello vaststond, 
ging ze op les in Velp en vervolgens naar de jong talen-
tenklas van het Conservatorium in Arnhem. Daarna 
volgde het conservatorium in Amsterdam. "Ik fanta-
seerde in die dagen natuurlijk wel eens over spelen in 
het Concertgebouw Orkest, maar uiteindelijk was mijn 
belangrijkste doel om zo goed mogelijk te leren spelen." 
In 2000 studeerde ze af bij Melissa Phelps – overigens ooit 
een vriendin van Jacqueline du Pré – aan het Sweelinck 
Conservatorium.
Eenmaal klaar voor een echte baan in de muziek trok één 
vast orkest haar niet echt. Liever speelde ze als rempla-
çant in meerdere orkesten en in kleinere ensembles op 
zoveel mogelijk verschillende plekken. Daarnaast begon 
ze met lesgeven in Amsterdam. "Met het Cello Octet 
Conjunto Ibérico (het latere Cello Octet Amsterdam JB) 
heb ik veel gereisd. Ik vond het echt fantastisch om tij-
dens die tournees uit de koffer te leven. Daarna heb ik 
nog een jaar in Zwitserland de masteropleiding barok-
cello gevolgd bij Bruno Cocset aan het Conservatorium in 
Genève terwijl ik intussen als remplaçant bij Het Gelders 
Orkest speelde." 
Vanwege de liefde - haar toenmalige vriend was ook musi-
cus bij HGO - streek Mariette uiteindelijk neer in Arnhem. 
En zelfs toen aan die relatie een einde kwam, bleef ze er 
wonen. Bij dat orkest leerde ze ook haar nieuwe liefde 
kennen, haar huidige man René Berman, ook cellist bij 
HGO en die – toeval of niet – les had gehad van dé docent 
van Jacqueline du Pré. Sinds de geboorte van Samuel, 3,5 
jaar geleden, remplaceert ze vooral in het HGO en in het 
barokorkest Concerto Barocco en geeft ze kamermuziek-
uitvoeringen of speelt samen met René duoconcerten. En 
natuurlijk geeft ze les. "Lesgeven is geweldig om te doen, 
ik doe het ook echt vanuit mijn hart. Het is zo mooi om 
te zien wat je bij volwassenen vaak nog kunt bereiken, 
terwijl het les geven aan kinderen zo mooi is omdat je aan 
het begin van hun muzikale pad staat. Of er nu superta-
lenten bij zitten? Eigenlijk vind ik elk kind dat ik nu les 
geef een supertalent."
Het lijkt een pijnlijke tegenstelling: de ene dag spelen 
voor een doodziek iemand en de volgende dag lesgeven 
aan een kind nog vol van levenslust. Zo voelt Mariette dat 
niet: "De dood hoort, hoe moeilijk ook, nu eenmaal bij het 
leven. Daarom vind ik Bach aan bed ook zo inspirerend. 
Ik zie door Bach aan Bed veel kanten van het leven, het 
is iedere keer weer een besef dat het leven niet vanzelf-
sprekend is."

Johan Bosveld

Mariette Freijzer bespreekt van tevoren de specifieke 
wensen die iemand heeft. Als ze zelf een muziekkeuze 
moet maken, kiest ze vaak voor de eerste cellosuite van 
Bach, maar afhankelijk van de situatie kan dat natuurlijk 
ook een andere suite van Bach of een andere componist 
zijn. Omdat Bach aan bed een persoonlijk concert is, wil 
Mariette liever niet dat er meer dan vier mensen aanwezig 
zijn. De invulling van het concert is flexibel; er is tijd voor 
kennismaking, pauze of wat iemand wil. Een concert duurt 
maximaal twee uur, maar in overleg kan daarvan worden 
afgeweken. Het standaardtarief is € 250 exclusief 6 % btw. 
Meer informatie op www.bachaanbed.nl
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Bach als hemels afscheid 
van het leven
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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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Ik vertrek; ik ga verhuizen naar een dorp buiten de 
zo vertrouwd geraakte Burgemeesterswijk. Ik ga de 
wijk missen. De vertrouwde loopjes naar supermarkten, 
bakker, sigarenwinkel. De vele trapjes, paadjes en hekjes 
die ik als bezorger van het Wijkcontact heb leren kennen. 
Bijna met de ogen dicht wist je de brievenbussen te 
vinden en hindernissen te omzeilen. De mensen die je 
onderweg ontmoette. Een praatje, niet zelden zonder te 
weten waar iemand woonde. Het deed er niet toe. “Hoe 
is het? Goed!”, met je buren over de heg of hek. Of soms 
net iets meer delend en de kat of de tomatenplanten van 
je buurman verzorgend. Digitaal, via Nextdoor, wist je nog 
veel meer wat er speelde in onderlinge hulp binnen de 
buurt en insluipers van buiten. Mooie buurt, veilige buurt, 
we hebben er rustig en plezierig gewoond.

Als straks de verhuiswagen voor komt rijden, kijk ik nog 
één keer om. Ik zal vragen of hij, met mijn hele pakkela-
rie aan huisraad, nog één keer door de wijk rond wil rij-
den. Gewoon, om nog even te genieten van de prachtige 
gevels. En als laatste nog even te stoppen bij de Heilig 
Hart kerk. Ik heb van 2011 tot nu de hele transitie van 
dit prachtige kerkgebouw zien gebeuren. Van nog volop 
in bedrijf (vooral de volle bak bij een communieviering) 
tot de onttrekking aan de eredienst, de sluiting en nu 
de ombouw tot ’t Gulden Hart, gezondheidscentrum. Zo 

Afscheid: Leve de 
Burgemeesterswijk

is het leven…: het leeft, beweegt, gaat verder. Gelukkig 
maar.

Ik weet dat als ik ga verhuizen dat de tijd stilgezet wordt. 
De tijd van mijn Burgemeesterswijk. Dan wordt er in mijn 
herinnering niet meer gebouwd, niets meer toegevoegd, 
gesloopt of veranderd. Niemand sterft, geen geboortes. 
Dezelfde huizen, mensen, straten. De wijk verandert dan 
in gestolde nostalgie, gekoesterde gedachten over ‘toen’. 
Een plaatje in mijn hoofd. Als ik volgend jaar nog eens 
terug kom, kijken mijn ogen nieuwgierig rond met vragen 
als: is het nog hetzelfde? Herken ik het nog? Op zoek naar 
een soort afterparty in mijn geheugen. 
Afgelopen jaren heb ik zo’n beetje maandelijks columns 
geschreven op de website of het wijkcontact van de 
Burgemeesterswijk. Stukjes tekst met belevenissen, 
gegrepen uit het dagelijks leven in de wijk. Want er 
gebeurt altijd iets – er is leven. 
Laat dàt doorgaan: leven, verandering, verbetering. Sta 
niet stil, blijf niet steken in wat is (of mopperen over wat 
geweest is en nooit meer zo zal zijn), maar strek je uit 
naar wat gaat worden -toekomst. Daar ben je zelf deelge-
noot van. Leve de Burgemeesterwijk!
Dank voor het wonen hier!

Jan-Martin Berghuis 
wijkbewoner 2011-2017

ALS IK GA VERHUIZEN, WORDT DE TIJD 
STILGEZET. DE WIJK VERANDERT DAN IN 
GESTOLDE NOSTALGIE.

 



Nieuws 
uit het bestuur
Als u dit wijkcontact leest bent u vast al bezig 
met de voorbereiding van de Kerstdagen vol-
gende week en zult u waarschijnlijk conclude-
ren dat het afgelopen jaar weer snel voorbij 
is gegaan. 
Het jaar 2017 loopt op zijn einde en we gaan 
de komende periode weer vooruitkijken naar 
2018. Zo ook het bestuur van de wijkvereni-
ging. Op 13 december is de evaluatieverga-
dering van het bestuur geweest en ook wij 
als bestuur hebben teruggekeken op 2017 en 
vooral ook vooruit gekeken naar de plannen 
in 2018.

Op 14 november 2017 was weer de jaarlijkse 
vrijwilligersavond in de Molenplaats. Ruim 25 
vrijwilligers werden door het bestuur bedankt 
voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zonder 
vrijwilligers kan onze wijkvereniging niet func-
tioneren en wij zijn als bestuur dan ook erg 
tevreden over de inzet van onze commissies. 
Michel van Tooren van wijnkoperij Henri Bloem 
verzorgde deze avond een wijnproeverij die 
erg in de smaak viel.

Dit najaar heeft de commissie Leefomgeving 
en een aantal bestuursleden gesprek-
ken gevoerd met vertegenwoordigers van 
de gemeente Arnhem (Team Leefomgeving, 
Strategisch Bestuursadviseur en Arnhem 
Klimaatbestendig) over het onderwerp: ‘Welke 
mogelijkheden zijn er om de Burgemeesterswijk 
klimaatbestendiger en groener te maken?" 
Onze wijk kan dan als voorbeeld gaan dienen 
(pilot) voor de andere wijken in de gemeente. 
Het sluit aan bij de Wijkvisie die in het eer-
ste kwartaal van 2018 door de commissie 
Leefomgeving aan de bewoners in de wijk 
wordt gepresenteerd. Doel is de bewustwor-
ding te vergroten waarom de wijk is zoals die 
is en wat je er zelf aan kunt doen om ook in 
de toekomst een mooie en groene wijk te blij-
ven. In het eerste kwartaal zult u uitgenodigd 
worden om hierover met elkaar te praten en 
vooral met ideeën te komen.

Op dinsdag  9 januari 2018 is vanaf 17.00 uur 
weer de traditionele Nieuwjaarsborrel voor de 
wijkbewoners in Brasserie Zijpendaal. Zie de 
uitnodiging elders in dit blad. Ik hoop velen 
van u daar te mogen ontmoeten!

Ik wens u allen namens 
het bestuur fijne feestda-
gen, goede jaarwisseling 
en veel gezondheid toe 
in 2018 

Barend Freriks, 
voorzitter  f
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roepen toen Roelof Jan dat 
koninklijke streven probeerde 
te saboteren. 
De nieuwe vervoersregels 
betekenden het voorlopig 
einde van de ooit bloeien-
de diligence-onderneming.  
Roelof Jans oudste zoon 
Adriaan Frans zette de ziel-
togende onderneming echter 
voort en ontplooide gedu-
rende korte een ongelooflijk 
actieve ondernemingslust. 
Met de centen kon hij ken-
nelijk minder goed over-
weg, want al gauw leek hij 
een enkeltje faillissement te 
hebben. Hoewel hij via stie-
keme machinaties nog kort 
een groot deel van de con-
cessie voor het vervoer van 
Amsterdam naar Arnhem wist 
te veroveren, stak de koning 
daar al snel een stokje voor, 
maar niet voordat Willem I 
‘Ons ongenoegen wegens 
hunne gedragingen’ kenbaar 
had gemaakt. De vervoers-
concessie ging Postkoets 
passeert Westervoort in 
zijn geheel naar de andere 
Arnhemse voerlieden. 

Roekeloze 
ondernemingslust
Met het besluit en de schrob-
bering van de koning leek er 
in 1827 een definitief einde 

te komen aan de onderneming van Bouricius. En hoewel de 
onderneming enkele jaren later ook geliquideerd werd, dat 
betekende niet dat de ondernemingslust van Adriaan Frans 
ook was uitgedoofd. Vol goede moed startte hij, waarschijnlijk 
met geleend geld, in 1833 Bouricius Algemeene Postwagen-
diensten. Al snel verzorgde hij postdiensten door het hele 
land. Helaas hield zijn expansiedrift geen gelijke lijn met de 
benodigde financiën: in 1835 werden de vervoersdiensten stil-
gelegd en volgde surseance van betaling voor Adriaan Frans. 
De surseance werd nog een keer verlengd, maar op 2 mei 1837 
verklaarde de rechtbank in Arnhem Adriaan Frans Bouricius, 
ondernemer in diligences, failliet. 
Later schreef Adriaan Frans nog een boekje over de ‘val’ van 
zijn onderneming, waarin hij de schuld van het faillissement bij 
drie malverserende advocaten legde. Niets wijst erop dat daar 
sprake van was en Bert Koene schrijft dan ook: ‘Adriaan Frans 
Bouricius, de laatste postwagenondernemer uit de familie, was 
behept met een zo roekeloze ondernemingslust dat hij misluk-
kingen bijna leek uit te lokken.’

Johan Bosveld

Bert Koene – De diligences van 
Bouricius. Anderhalve eeuw 
bedrijvigheid langs ’s heren 
wegen. Uitgeverij Verloren.
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Wie wil weten wat Deventer koek en Arnhems ver-
voer met elkaar te maken hebben, kan daarvoor 
terecht in het nieuwe boek van Bert Koene. De ama-
teurhistoricus (en gepensioneerd fysicus) beschrijft 
in De diligences van Bouricius uitvoerig de geschie-
denis van de Arnhemse postkoets. Dat het vervoer-
middel zo’n prominente rol speelde in het Arnhem 
van weleer, is te danken aan de  familie Bouricius, 
van wie een het zelfs tot burgemeester van deze 
stad bracht – en naamgever werd van een van de 
straten in het Burgemeesterskwartier. 
 
Bouricius was oorspronkelijk een koekbakkersfamilie in 
Deventer, maar in 1698 kwam een van de nazaten in bezit 
van de vergunning voor het vervoer per diligence 
tussen Amsterdam en Arnhem. Deze Gerard 
Bouricius kon die vergunning kopen dank-
zij de winsten die zijn vader en groot-
vader hadden gemaakt met het bak-
ken van Deventer koek. 
De diligence werd in die tijd post-
wagendienst genoemd, wat voor 
Bert Koene reden is om meteen 
uit te leggen dat de naam niets 
te maken had met het vervoer 
van post – dat mocht officieel niet 
eens – maar verwees naar de wis-
selposten waar de postkoetsen van 
paarden wisselden.  

POSTKOETSEN HEBBEN NIETS 
TE MAKEN MET HET VERVOER 
VAN POST – DAT MOCHT OFFICIEEL NIET 
EENS.

Al snel spraken reizigers die enigszins comfortabel van 
Amsterdam naar Arnhem wilden reizen over ‘de wagen 
van Bouricius’. Het waren echter niet alleen particuliere 
reizigers die op bezoek gingen bij familie in het oosten 
van het land, de wagens van Bouricius waren ook zeer 
gewild bij kooplieden die vanuit de hoofdstad naar een 
Duitse bestemming moesten. In Arnhem stapten ze dan 
over op een diligence van de Koninklijke Pruisische Post, 
die hen naar Keulen of Wezel bracht. Van daaruit kon-
den ze eventueel verder reizen naar steden in Midden- 
of Zuid-Duitsland. Zakenreizigers die als bestemming 
Münster, Hannover of Berlijn hadden, reden met Bouricius 
van Arnhem door naar Doesburg, waarvandaan zakelijke 
compagnons van Bouricius voor vervoer naar Münster 
zorgden. 

Concurrentievervalsing
Bert Koene beschrijft de geschiedenis van het vervoersbe-
drijf aan de hand van de geschiedenis van de directeuren. 

Zo komen we te weten dat Adriaan Bouricius niet lang 
voor 1740 van Amsterdam naar Arnhem verhuisde, onder 
meer omdat het postwagenvervoer in het oosten van het 
land nog volop in ontwikkeling was en hij als Amsterdamse 
ondernemer niet echt meetelde in de Gelderse hoofdstad. 
Door nauwere banden aan te knopen met de Arnhemse 
magistratuur hoopte hij daar verandering in te brengen. 
Zijn broer Gerard bleef in Amsterdam om daar de hon-
neurs waar te nemen.
De geschiedenis van Bouricius’ diligences is er een van 
voor- en tegenspoed met oneindig veel gebeurtenissen 
die van meer of minder invloed waren op de bedrijfsvoe-
ring. Er kwamen regelmatig nieuwe overheidsregels, er 
waren ziekten onder de paarden, de wegen waren vaak 

slecht of zelfs onbegaanbaar, en uiteraard waren er 
nogal wat kapers op de kust. Die concurren-

ten maakten regelmatig gebruik van hun 
contacten met bestuurders om beslis-

singen in hun voordeel uit te laten 
vallen en soms leidde dat er toe dat 
Bouricius belangrijke contracten 
kwijtraakte.  Tegelijkertijd pro-
beerde Bouricius natuurlijk het-
zelfde. Wat dat betreft is Roelof 
Jan, de zoon van Adriaan, een 
aparte vermelding waard. Hij wist 

het in Arnhem tot burgemeester 
te brengen; een functie die hij 

vervolgens volop gebruikte ten voor-
dele van zijn vervoersonderneming. 

In die jaren keek niemand ervan op als 
bestuurders hun eigen bedrijven probeerden 

te bevoordelen ten koste van de concurrentie, hoe-
wel Bouricius’ collega-burgemeester Van Eck wel bezwaar 
maakte tegen de ‘concurrentievervalsing’.  

BOURICIUS GEBRUIKTE ZIJN FUNCTIE ALS 
BURGEMEESTER TEN VOORDELE VAN ZIJN 
VERVOERSONDERNEMING.

Koning Willem I
Het was ook onder Roelof Jan dat het bedrijf voor de 
eerste keer ten onder ging, en dat nog wel door toedoen 
van de kersverse koning. Aanvankelijk ging het Roelof 
Jan in de Bataafs-Franse tijd voor de wind. Het bedrijf 
bloeide, vooral omdat het een nogal rumoerige periode 
was. Toen daar een eind aan kwam met de verdrijving 
van de Fransen en de troonsbestijging van koning Willem 
I ging er een andere wind waaien. Om een lang en inge-
wikkeld verhaal kort te maken: de koning dwong alle 
vervoersmaatschappijen samen te gaan werken in col-
lectieven. De bezwaren daartegen van Bouricius hadden 
geen resultaat. De koning wilde hoe dan ook de postdien-
sten moderniseren, maar zijn wrevel werd pas echt opge-

Wijkgenoot Bert Koene schreef boek over

Opkomst en ondergang 
van de Arnhemse diligence

Postkoets passeert Westervoort
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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!

Zeker duizend tekeningen leverden zijn dagelijkse bezoeken aan park 
Sonsbeek op. Tekeningen met herkenbare beelden, kleurige struc-
turen en associatieve vormen, gemaakt met inkt, waterverf en stift. 
De tekeningen maken deel uit van het project Albert & Sonsbeek van 
beeldend kunstenaar Albert van der Weide. Een jaar lang was het park 
zijn onderzoeksterrein. Maar behalve tekeningen, maakte hij ook hon-
derden foto’s, terwijl Sonsbeek daarnaast voor installaties, sculpturen 
en geschreven columns een inspiratiebron was.

Vorige maand kwam er een einde aan ‘Albert & Sonsbeek’, zoals hij zijn pro-
ject noemde. Wat begon als een stekje in vruchtbare bodem groeide uit tot 
een prachtige, veelkleurige en veelvormige plant. Drie hoofdthema’s vormden 
daarbij voor Van der Weide de leidraad: de schoonheid, het beheer en het 
beleven van het park. Met die thema’s in zijn achterhoofd ging hij vrijwel elke 
dag naar Sonsbeek – dat op een steenworp afstand van zijn woning in de Pels 
Rijckenstraat ligt – en keek daar om zich heen, praatte er met mensen en 
maakte foto’s. Thuis, in zijn atelier op zolder, vormde alles wat hij had gezien, 
gehoord en beleefd de inspiratie voor een onafzienbare hoeveelheid tekenin-
gen, gedachten en teksten. 
Een deel van de creatieve oogst van zijn ontdekkingsreis was het afgelopen 
jaar al zichtbaar op minitentoonstellingen in de Molenplaats, zijn facebookpa-
gina en op RTV Arnhem die er ruim twintig mini-documentaires over maakte. 
Alles bij elkaar leverde het de kunstenaar een ‘sterk spirituele band’ met het 
park op, zoals hij het omschrijft. "Ik heb dan ook niet naar foto’s gewerkt, 
maar uit mijn  hoofd op basis van wat ik echt had gezien. Daardoor heb ik 
bijvoorbeeld ook kunnen nadenken over hoe het geheugen werkt en hoe ver-
beelding vorm krijgt."
Voor het op kunstzinnige wijze uiting geven aan de verschijningsvormen van 
Sonsbeek is het park onuitputtelijk. "Wat je ook ziet en doet, er is nooit een 
herhaling", zegt Van der Weide. "Oppervlakkig gezien lijkt Sonsbeek mis-
schien onveranderlijk, maar in werkelijkheid verandert het voortdurend. Door 
de seizoenen en door het onderhoud. Maar ook allerlei evenementen zorgen 
voor steeds een andere beleving van het park, het lijkt soms wel op een soort 
mini-Efteling. En vergeet niet, Sonsbeek is een gigantisch terrein."
Al wandelend door en kijkend naar dat "gigantische terrein" besefte Van der 
Weide wat het betekent dat het park ‘voor iedereen’, maar niet ‘van iedereen’ 
is. Het park kan niet worden ‘geclaimd’ door één iemand die daardoor de func-
tie van het park geweld aan doet. En het betekent ook dat het sleutelwoord 
in het park ‘gedogen’ is en niet ‘handhaven’. Alles mag, tenzij anderen dat als 
hinderlijk ervaren of het park daaronder lijdt. Juist dat uitgangspunt is een van 
de redenen waarom er altijd iets anders is te beleven in Sonsbeek.

HET SLEUTELWOORD IN HET PARK IS 
‘GEDOGEN’ EN NIET ‘HANDHAVEN’

Voor Albert van der Weide was het afgelopen jaar een periode van veel disci-
pline. "Die heb ik sowieso wel, maar in dit geval was die ook echt nodig om het 
project vol te houden. Het voordeel was wel dat ik alles kon doen wat ik leuk 
vond, ook de dingen die ik niet zo goed kan." En hij heeft er veel van geleerd: 
"Door het park heb ik inzicht gekregen in de openbare ruimte en het publieke 
terrein waar natuur en cultuur elkaar versterken. Bij de gebruikers van het 
park heb ik zingeving en betekenis ontdekt", aldus Albert van der Weide.
Op de website www.albertsonsbeek.nl is veel van zijn project terug te zien. En 
wie weet: komt er voor de kunstenaar nog een gelegenheid om een selectie 
van zijn tekeningen te laten zien.

Johan Bosveld     

Albert & Sonsbeek: 
duizend tekeningen
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Jaren geleden hield op de eerste verdieping, boven de erker, tandarts Brink prak-
tijk. Door de ramen was Sonsbeek te zien. Zijpendaalseweg 1c was toen al een 
voornaam herenhuis.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Veel mensen in onze wijk wonen hier 
naar volle tevredenheid en willen 
hier graag zo lang mogelijk blijven 
wonen. Maar veel, met name oudere 
huizen, zouden verbeterd kunnen 
worden op het gebied van veiligheid, 
gezondheid, comfort en energie. Een 
(gratis) wooncoach en een woon-
wensenscan kunnen daarbij helpen. 

Het is u als wijkbewoner ongetwijfeld 
opgevallen dat er heel veel huizen in 
onze wijk worden opgeknapt of volledig 
gerenoveerd. Er staan immers heel wat 
huizen in steigers of er staan wekenlang 
containers voor. Sommige mensen die 
een oud huis gekocht hebben, pakken 
het heel grondig aan. Huizen worden 
gestript en voorzien van een nieuwe 
binnenkant inclusief een nieuwe keuken, 
een nieuwe badkamer, nieuwe vloeren, 
nieuw stuukwerk, nieuwe verwarming, 
thermopane ramen en ga zo maar door. 
Soms komt er ook nog een aanbouw of 
souterrain bij, of veranderen ze de inde-
ling. Zo willen ze hun huis ‘toekomst-
bestendig’ maken opdat ze er nog heel 
lang in kunnen blijven wonen. En dat 
mag wat kosten. 
Jan de Wit en Bert van Vliet valt het op 
dat slechts een enkeling bij zo’n groot-
scheepse renovatie meteen zonnepane-
len en/of een zonnecollector op het dak 
plaatst, “terwijl dat verhoudingsgewijs 
een kleine investering is die zich boven-
dien heel snel terugverdient”. Jan de 
Wit is coördinator bij het EnergieLoket 
Midden-Nederland (ELMG), een platform 
van de gemeenten Arnhem, Renkum, 
Rheden en Rozendaal. Het is er om men-
sen te informeren en te inspireren over 
energiemaatregelen. Bert van Vliet is 
een van de zestien wooncoaches met wie 

framing van onze boodschap. Gezond, comfortabel, veilig 
en  toekomstbestendig wonen is nu onze insteek. Veel 
maatregelen op dat vlak blijken dan energiebesparing 
en duurzaamheid als (neven)effect te hebben. Met  onze 
woonwensenscan en wooncoaches brengen we in kaart 
wat voor verbeteringen er mogelijk zijn.. We informeren 
mensen over de kosten van maatregelen en subsidiemo-
gelijkheden.” 

Woonwensenscan
Bert van Vliet is zo’n wooncoach die woonwensenscans bij 
mensen thuis uitvoert. Hoe gaat dat in zijn werk? Bert: 
“Mensen nemen contact op met het Energieloket Midden-
Gelderland voor een woonwensenscan. Ik ben één van de 
zestien wooncoaches. Via het Energieloket word ik dan 
ingeschakeld, en maak een afspraak voor een bezoek 
aan huis. Soms hebben mensen persoonlijke klachten, 
bijvoorbeeld last van koude voeten of problemen met de 
luchtwegen. Die hebben dan vaak te maken met kierende 
plinten, tocht, een niet of slecht geïsoleerde vloer of 
schimmels door een te vochtig binnenmilieu. We begin-
nen met hun klachten en wensen, maar lichten vervolgens 
een woning helemaal door. Dan komen er vaak ook hele 
andere zaken aan de orde zoals de verlichting of de ver-
warming. Na zo’n bezoek en een keukentafelgesprek krij-
gen mensen een verslag met aandachtspunten en moge-
lijkheden om verbeteringen aan te brengen. Vaak is dat 
best wel een lange lijst. We geven een vrijblijvend advies. 
Mensen kunnen zelf beslissen wat ze gaan aanpakken en 
in welke volgorde. Als ze willen, stellen we met hen een 
stappenplan op en geven we informatie over de uitvoering 
zoals namen van leveranciers.”

Niet aan gedacht
Bij de tips zitten vaak zaken waar mensen zelf niet aan 
gedacht hadden. Jan de Wit: “Sommige mensen zouden 
wel hun eigen elektriciteit willen opwekken, maar hebben 
daar zelf geen geschikt dak voor. Ze weten niet dat ze ook 
gebruik kunnen maken van zonnepanelen op het dak van 
een ander door lid te worden van een coöperatie. En als 
ze in een appartement wonen kan de VvE (Vereniging van 
Eigenaren) panelen plaatsen. Als de kosten na een jaar 
of zes zijn afgelost, kan een VvE met de opbrengsten van 

Deeleconomie
Er is een breed scala van mogelijke maatregelen die niet 
alleen leiden tot energiebesparing en CO2-reductie, maar 
ook tot meer comfort, veiligheid en gezondheid. Ze slui-
ten aan bij allerlei moderne trends in de economie en de 
woningmarkt. Zoals de deeleconomie waarin het niet gaat 
om het bezit van spullen maar om het gebruik ervan. Zie 
initiatieven als Spotify, Greenweels, Airbnb, het delen van 
vakantiewoningen en platforms als Nextdoor. Coöperaties 
voor het zelf opwekken van zonne- of windenergie passen 
ook in die economische trend.

Trends op de woningmarkt
Ook op de woningmarkt verandert van alles. Bij de (ver)
huur- en (ver)koopwaarde van een huis wordt het ener-
gielabel steeds belangrijker. Het maakt nogal wat uit of 
je label A (zeer goed) of G (zeer slecht) hebt. De functie 
van woningen is ook breder geworden. We slapen en eten 
er niet alleen, maar werken en recreëren er ook meer 
dan vroeger. Dat stelt extra eisen aan woningen. Door de 
vastgoedcrisis zijn er weinig nieuwe huizen gebouwd en 
is de nadruk verschoven van nieuwbouw naar verbouw en 
renovatie. Woningen moeten tegenwoordig ook ‘levens-
loopbestendig’ zijn: we worden steeds ouder en door het 
wegvallen en inkrimpen van allerlei zorgvoorzieningen 
moeten mensen, ook als ze oud zijn, langer zelfstan-
dig of semi-zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral in 
een geliefde woonwijk als de onze met een vergrijzende 
bevolking is dat een belangrijk punt. Door de vergrijzing 
overlijden er ook relatief veel mensen of gaan er nogal 
wat naar een verzorgings- of verpleegtehuis; de woningen 
die zij verlaten moeten weer geschikt gemaakt moeten 
worden voor gezinnen met jonge of oudere kinderen. 

Generaties na ons
“En als je je woning – om wat voor reden dan ook – gaat 
aanpakken, denk dan ook eens aan energiebesparen-
de maatregelen”, benadrukken Jan de 
Wit en Bert van Vliet. “Ze leveren niet 
alleen lagere maandlasten en een hoge-
re woningwaarde op, maar maken het 
wonen vaak ook comfortabeler, veiliger 
en gezonder.” 

Toekomstbestendig wonen

het ELMG in de campagne ‘Geef je huis 
een toekomst’ samenwerkt. Hij woont al 
heel lang in onze wijk. 

Andere insteek
“We merkten”, zegt Jan de Wit “dat de 
energiebesparing stagneert. De interes-
se en motivatie om energie te besparen 
omCO2-uitstoot te reduceren neemt af, 
of in ieder geval niet toe. Duurzaamheid 
spreekt blijkbaar niet meer zo aan. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar 
een andere insteek, naar een andere 

de zonnepanelen daarna twintig jaar lang het VvE-potje 
vullen voor gemeenschappelijke uitgaven. Mensen die het 
een gedoe vinden om het allemaal zelf te organiseren, 
kunnen zich aansluiten bij collectieve inkoop. Dat is niet 
alleen goedkoper, maar het scheelt vooral ook veel regel-
werk.”

Bert: “Ik had mensen die zonnepanelen wilden om hun 
eigen elektriciteit op te wekken. Maar ze hadden er niet 
aan gedacht dat ze dan van koken op gas ook gemakke-
lijk op inductie konden overschakelen. Als je keuken toe 
is aan renovatie, is het wel zo handig om dat ook mee te 
nemen.”

En voor wie daar gevoelig voor is: we zadelen onze kinde-
ren en kleinkinderen met minder problemen op. We laten 
een iets betere wereld achter voor de generaties na ons. 
Zelf heb ik bij het Energieloket meteen een woonwen-
senscan aangevraagd.

Henk Donkers
Meer informatie: 
• EnergieLoket Midden-Nederland:    

www.elmg.nl of 085 3030670
• ‘Winstwonen. Slim renoveren met energie: 

energiewinst, comfortwinst en verkoopwinst’   
van Sarah Monkau en Iwan Göbel 

>
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Bert van Vliet vult woonwensenscan in.

Wooncoach Bert van Vliet aan het werk voor de woonwensenscan.

Warmtecamerabeeld. 
Donkerrood = veel warmteverlies
Donkerblauw = weinig warmteverlies
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'Geef je huis een toekomst’ en schakel een wooncoach in
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“Het aardige was”, zegt Suzan, 
“dat we een mooi totaalbeeld kre-
gen en dat er gekeken werd van-
uit de beperkingen waarmee wij 
te maken hebben. Zo is de kruip-
ruimte volgestort met puin. Dat 
gaan we niet weghalen om vloe-
risolatie met thermokussens of 
iets dergelijks mogelijk te maken. 
Als we iets doen, bedekken we 
het puin met isolatiekorrels.” Het 
is niet de ideale maatregel, maar 
wel een mooie second best oplos-
sing.

“Bert was niet enthousiast over 
onze houtkachel; te laag rende-
ment door onvoldoende naver-
branding”,  vult John aan. “Er 
zijn volgens hem betere op de 
markt en een speksteenkachel of 
een pelletkachel zou nog beter 
geweest zijn. Maar deze gaan we 
niet weg doen. Als we nog eens 
gaan verhuizen en een nieuwe 
aanschaffen gaan we er op let-
ten. Wat we wel gaan doen is 
beter dubbel glas plaatsen in de 
kozijnen die vervangen moeten 
worden. Dat wordt HR++ glas.”
De belangrijkste maatregel is ech-
ter de plaatsing van zonnepanelen 
op hun dak. Na de scan hebben ze 
daar meteen een offerte voor aan-
gevraagd. Suzan: “Toen we onze 
keuken vernieuwden hebben we 
er een beetje op geanticipeerd dat 
we allemaal een keer van het gas 
af moeten. Daarom hebben we 
gekozen voor koken op inductie-
platen. Zo dadelijk gaan we koken 
op zelf opgewekte zonne-energie. 
De panelen schaffen we aan via 
collectieve inkoop.”

Een maatregel die ze eerder al 
namen is de isolatie van de bui-
tenmuur aan de gangkant. Dikke 
isolatie zou het beste geweest 
zijn. “Maar we hebben daar geko-
zen voor dunne isolatie aan de 
binnenkant omdat anders de ver-
houdingen in de gang verstoord 
zouden worden.”

Overal moeten maatoplossingen 
voor bedacht worden die passen 
bij een specifiek huis en de rand-
voorwaarden die huis of bewoners 
stellen. De wooncoach kan daarbij 
helpen.

Er zouden meer zonnepanelen op deze daken 
kunnen liggen, maar dan gaan de bewoners 
meer elektriciteit produceren dan ze zelf ver-
bruiken en dat is onvoordelig. Op momenten 
dat een huis meer stroom produceert dan 
het verbruikt, levert het stroom terug aan 
het net. De energieleverancier  betaalt daar-
voor dezelfde prijs als wanneer je stroom 
afneemt. Op momenten dat een huis meer 
stroom verbruikt dan het produceert, krijgt 
het energie van het net. Teruggeleverde en 
afgenomen energie worden op het eind van 
het jaar verrekend in een salderingsregeling. 
Kosten voor transport en vastrecht staan 
daar buiten en moeten sowieso betaald 
worden. 
Er is discussie over de salderingsregeling 
maar het kabinet besloot in juli 2017 dat 
deze in ieder geval tot 2023 b;ijft bestaan. 
Daarna wordt de regeling mogelijk verso-
berd. Tegen die tijd zijn er echter moge-
lijkheden om opgewekte energie zelf op 
te slaan in thuisaccu’s of de accu van een 
elektrische auto. 
Zonnepanelen worden ook steeds goedkoper 
en het rendement ervan neemt toe. Toch 
heeft 5 of 10 jaar wachten met zonnepa-
nelen volgens experts geen zin: de winst 
uit opwekking op de korte termijn is hoger 
dan de winst uit de prijsverlaging en rende-
mentsverhoging op de langere termijn. 

Ervaringen van Suzan Mathijssen en 

John Stevens in de Van Pallandtstraat

Zonnepanelen op twee huizen in de 
Burgemeesterswijk. Het huis rechts heeft ook 
nog een zonnecollector (rechts onder) voor 
warm water (douche, wasmachine, keuken). 

Er is in de Burgemeesterswijk nog volop ruimte 
voor meer zonnepanelen. 

Autodelen: met meerdere 
huishoudens één auto

Is het u ook opgevallen dat het steeds drukker wordt met par-
keren? Dat er steeds meer auto’s in de straten staan; dat het ’s 
avonds steeds moeilijker wordt om een parkeerplaats te vinden, 
ook al ben je vergunninghouder? Wellicht is ons verhaal daarbij 
van belang: we delen met een wisselend aantal andere huishou-
dens al zo’n 25 jaar samen één auto. Dat scheelt parkeerplaat-
sen en is daarnaast ook goedkoper en beter voor het milieu. Het 
past ook helemaal in de moderne deeleconomie waarin het niet 
gaat om het bezit van iets maar om het gebruik ervan.

Er zijn inmiddels allerlei min of meer commerciële initiatieven 
zoals GreenWheels, Snappcar, MyWheels om autodelen te orga-
niseren. Wij organiseren het al ruim 25 jaar zelf. We hebben 
het met een VW Polo, een Ford Escort, een Fiat Doblo gedaan 
en nu hebben we een Renault Kangoo. Het aantal huishoudens 
varieerde van twee tot vijf.

Hoe werkt het? Onze auto staat ergens in de straat geparkeerd. 
Vroeger keken we in de papieren agenda die in de auto lag. 
Als niemand hem gereserveerd had, dan kon je hem pakken. 
Oftewel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Tegenwoordig 
gebruiken we de Google-agenda-app, dan kun je op ieder 
moment in de agenda kijken en hoef je niet te wachten tot de 
auto terug is om hem te reserveren. Als je de auto mee wilt 
nemen voor vakantie, dus voor langere tijd, dan overleggen we 
even met elkaar. Daar kwamen we de afgelopen 25 jaar altijd 
uit. Ook als twee mensen op eenzelfde moment de auto wilden 
gebruiken. In het uiterste geval huur je een auto; dat is nog 
altijd veel goedkoper dan er zelf een bezitten. 

Hoe verloopt de afwikkeling? In de auto ligt een schrift. Daarin 
schrijf je na een rit op de rechterpagina op hoeveel kilometers 
je hebt gereden. Op de linkerpagina schrijf je op welke uitgaven 
je hebt gemaakt, zoals voor benzine en onderhoudsbeurten. 
Aan het eind van een kalenderjaar maken we de afrekening. De 
totale kosten (inclusief afschrijving) tellen we bij elkaar op en 
delen we door het aantal gereden kilometers. Daar rolt dan een 
gemiddelde kilometerprijs uit. Afhankelijk van het aantal gere-
den kilometers en de in de loop van het jaar betaalde uitgaven, 
krijg je dan geld terug of moet je bijbetalen. 

Het belangrijkste van autodelen zoals wij dat gedaan hebben 
is dat de deelnemers soepel en flexibel zijn, kunnen geven en 
nemen. Als je per sé een auto voor je deur wilt hebben staan en 
hem op elk moment wil kunnen gebruiken, of als je hem (bijna) 
elke dag nodig hebt voor je werk, kun je er beter niet aan begin-
nen. Je moet zo flexibel zijn dat – als de auto niet beschikbaar 
is – je bereid bent een afspraak te verzetten, je plannen te ver-
anderen, met de fiets of het openbaar vervoer te gaan, of een 
auto te huren.

De auto die we momenteel met twee huishoudens (vier perso-
nen) delen, staat heel vaak ongebruikt in de straat. Aan onze 
pool zouden nog best één of meer personen mee kunnen doen. 

Mocht je er meer over willen weten of eventueel mee willen doen 
met onze auto, laat het weten: moniek.siermann@gmail.com

Moniek Siermann
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Investeren in zonne-energie

Suzan Mathijssen en John Stevens wonen op Van 
Pallandtstraat 21. Toen ze het huis in 2010 kochten had 
het al een renovatie achter de rug. Allebei hebben ze wel 
wat met duurzaamheid. Zo stoken ze alleen de huiskamer 
warm en laten ze de rest van huis fris. 

Suzan en John beseften goed dat een energielabel A voor 
hun huis uit 1906 niet haalbaar was. Maar ze wilden wel 
graag weten wat ze binnen hun randvoorwaarden (behoud 
van het karakter van het huis) nog wel zouden kunnen 
doen. Daarom vroegen ze bij het Energieloket een woon-
wensenscan aan en kregen ze Bert van Vliet op bezoek. 



Nieuw Protestantsch Begrafenisfonds, 
opgericht in 1879 en opererend 
naast het oudere Protestantsch 
Begrafenisfonds. Het verschil was dat 
het nieuwe fonds overschietende gel-
den niet in kas hield of aan de leden 
restitueerde, maar besteedde aan 
liefdadige doeleinden. 

Wethouderschap 
Cordes was maar liefst 28 jaar lang 
wethouder, van 1882 tot 1910. Hij 
heeft dus samengewerkt met vier burgemeesters: Pels 
Rijcken, Van Lawick van Pabst, Sweerts de Landas en 
Röell. Gegeven zijn achtergrond als administrateur van 
een verzekeringsfirma, is het geen verrassing dat hij de 
portefeuille van financiën beheerde. In 1896 verscheen 
van zijn hand een drukwerk van ruim zeventig bladzij-
den getiteld Overzicht van den financieelen toestand 
der gemeente Arnhem over het vijfentwintigjarig tijdvak 
1870-1894. Daarin analyseerde hij ter lering van de 
raadsleden de inkomsten en uitgaven van de gemeente 
per onderwerp. 

Zijn aandacht voor gezond financieel beheer stond een 
pleidooi voor grote uitgaven echter niet in de weg, als 
het maar om verstandige investeringen ging. Het was aan 
Cordes te danken dat landgoed Klarenbeek niet in handen 
viel van houtkappers en bouwbazen toen het landgoed in 
1886 te koop werd aangeboden. Hij wist een meerder-
heid in de gemeenteraad te overreden om het landgoed 
voor ruim 200.000 gulden aan te kopen en er het eerste 
stadspark van Arnhem van te maken. Zonder weerstand 
ging dat niet. Tegenstanders vonden dat Klarenbeek te 
ver buiten de stad lag, alleen bereikbaar voor goede wan-
delaars en voor bezitters van een rijtuig. Cordes zag het 
groter. Arnhem kon geen aantrekkelijke woonplaats voor 
welgestelden blijven als men toestond dat stadsnatuur 
werd vernietigd. 
Op wat grotere schaal dook een vergelijkbare kwestie 
weer op in 1899, toen inzake Sonsbeek, met direc-
teur van gemeentewerken Tellegen in de rol die Cordes 
inzake Klarenbeek had gespeeld. Cordes steunde in 1899 
Tellegen van harte. 

CORDES WILDE NIET DAT LANDGOED 
KLARENBEEK IN HANDEN VIEL VAN 
HOUTKAPPERS EN BOUWBAZEN EN KOCHT 
HET AAN OM ER HET EERSTE STADSPARK 
VAN ARNHEM VAN TE MAKEN.

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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Vier straten in de Burgemeesterswijk zijn niet ver-
noemd naar burgemeesters maar naar wethouders. 
Het zijn de straten rondom het Artilleriepark. Die 
hoek van de wijk werd het laatst voor bebouwing 
ontsloten. Toen het zover was dat daar straatnamen 
nodig waren, waren de burgemeesters van na 1800 
al op. De gemeenteraad had zijn toevlucht kunnen 
nemen tot burgemeesters uit eerdere tijden, maar 
koos liever voor wethouders van kort geleden. De 
vier naamgevingen vonden plaats onder het bewind 
van mr. A.J.A.A. baron van Heemstra, die in 1910 
de heer Röell als burgemeester was opgevolgd. In 
1912 werden straten vernoemd naar de wethou-
ders H.J. Cordes, A.R. Jolles en jhr. G.A. van Nispen. 
Hekkensluiter was mr. I. Everts in 1915. We begin-
nen met Cordes, omdat hij als eerste van de vier in 
het ambt is gekomen.

Assuradeur 
Hendrik Jan Cordes werd op 20 
Maart 1843 in Amsterdam geboren. 
Zijn vader Christiaan Hendrik Cordes 
is burgemeester geweest van de 
gemeenten Driebergen, Rijsenburg 
en Sterkenburg in Utrecht en was 
lid van Gedeputeerde Staten van die 
provincie. Hendrik Jan koos voor het 
verzekeringswezen. Hij noemde zich 
assuradeur. Dat was in navolging 
van zijn oom Jan Herman Cordes, 
die onder andere commissaris was 
van de Nederlandsche Maatschappij 
van Hypotheek-Verzekering. De 
jonge Cordes werd compagnon van 
de veertien jaar oudere Johannes 
Frederik Barends afkomstig uit 
Lopik. In 1863 richtten zij samen 
het Levensverzekeringgenootschap 
Prudentia op. Dat gebeurde in 
Driebergen, waar de familie Cordes 
toen woonde, maar als snel werd 
Arnhem de vestigingsplaats van hun 
onderneming en dus de woonplaats 
van beide heren. Het Arnhemse 
adresboek noemt Prudentia voor 
het eerst in 1867. Barends was de 
directeur en Cordes de administrateur. Op de lijst van 
commissarissen van Prudentia figureerde de fine fleur 
van Arnhem. Cordes bleef aan Prudentia verbonden tot hij 
in 1882 wethouder werd. In 1871 was hij in Amsterdam 
getrouwd met Alida Henriette Gouda. Zij kregen drie doch-
ters. In 1875 beviel Alida Gouda van een dood jongetje. 

Sociaal actief
Cordes werd in september 1882 tot wethouder gekozen 
in de vacature die was ontstaan door de benoeming van 
mr. J.F. Bijleveld tot provinciaal archivaris. Men kon toen 
alleen wethouder worden als men al raadslid was. Cordes 
was net twee jaar raadslid. Ook op die positie was hij 
terechtgekomen door tussentijds vertrek van een voor-
ganger. 
Het was een ongeschreven regel dat raadsleden en 
wethouders actief waren in besturen van plaatselijke 
verenigingen en comités. Vaak werkte het trouwens in 
omgekeerde richting: blijken van gemeenschapszin op 
bestuurlijk niveau konden juist de reden zijn dat iemand 
in de gemeenteraad terechtkwam. Hendrik Jan Cordes zat 
inderdaad in veel besturen, vooral na zijn benoeming tot 
wethouder, maar ook al daarvoor. Hij had in het bijzonder 
aandacht voor onderwijs aan kinderen uit de lagere soci-

ale klassen. Al in 1873 zat hij in het 
bestuur van de afdeling Arnhem van 
het Nederlandsch Schoolverbond. 
In 1875 werd die neutrale naam 
gewijzigd in Vereeniging tot Wering 
van Schoolverzuim. Dat maakte 
duidelijk waar het om ging. De 
vereniging pakte de zaak heel prak-
tisch aan. Regelmatige schoolgang 
werd bijvoorbeeld beloond met een 
sinterklaasgeschenk. 
Volksontwikkeling in algemenere 
zin behartigde Cordes in allerlei 
functies binnen de afdeling Arnhem 
van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen. Dat varieerde van 
bestuurslid van de leesbibliotheek 
tot penningmeester. Na zijn benoe-
ming tot wethouder werd hij over 
een veel breder front actief. Hij 
werd onder andere penningmeester 
van de Arnhemsche Badinrichting, 
secretaris van het Comité tot 
Uitdeling van Warme Spijzen aan 
Onvermogenden, bestuurslid van de 
Kweekschool van Onderwijzeressen 
in de Weverstraat en commis-
saris van de Geldersche Crediet-
vereeniging. 

Los van sociale bekommernis waren er bestuursfuncties die 
Cordes aannam vanuit godsdienstige overtuiging. Hij was 
lid van de vrijzinnige Nederlandsche Protestantenbond, 
opgericht in 1870. Rond 1880 werd hij bestuurslid van 
de afdeling Arnhem. Hij werd toen ook secretaris van het 

Wethouder Cordes trad af op 4 april 1910. Hij had eigen-
lijk al veel eerder willen vertrekken, want zijn gezondheid 
leed onder de inspanningen van het ambt, maar hij had 
zich steeds weer laten overreden nog aan te blijven. Hij 
overleed op 11 november 1918 in zijn woning aan het 
Stationsplein. 

Bert Koene

Wethouder Hendrik Jan Cordes. 
(Foto uit Burgemeesterswijk bewonderd.)

De Cordesstraat
Landgoed Klarenbeek omstreeks 1890. (Beeldbank Gelders Archief.)

Advertentie van de Commissie tot Uitdeeling 
van Warme Spijzen aan Onvermogenden 
uit de Arnhemsche Courant van 26 novem-
ber 1879.
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