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Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!
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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
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Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.
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Onze wijkvereniging heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens 
de ledenvergadering in mei heeft Barend Freriks de voor-
zittershamer officieel overgedragen aan Gerard Slag. 
Gerard zag in Wijkcontact de vacature voor voorzitter en 
is tijdens de nieuwjaarsreceptie in Brasserie Zijpendaal op 
Barend afgestapt. Na enkele gesprekken was zijn kandi-
daatstelling rond. “Ik ben in 2016 gestopt met werken en 
wilde weer iets doen. We wonen in een prachtige buurt en 
ik wil graag meewerken om die in stand te houden.” 
Gerard studeerde in Nijmegen politicologie en planolo-
gie. Vanaf 1980 werkte hij als planoloog voor de pro-
vincie Utrecht. In 1999 stapte hij over naar de provincie 
Gelderland. Bestuurlijke ervaring deed hij op als voorzitter 
van de Nijmeegse badmintonvereniging waarvan hij lid 
was. 

Afvalinzameling
Gerard woont met zijn vrouw Hannie sinds 1983 aan de 
Izaak Evertslaan, op de grens van de Burgemeesterswijk 
en de Hoogkamp. “Wij krijgen zowel het Wijkcontact als 
de Penseelstreek, de wijkkrant van de Hoogkamp. Van 
de wijkvereniging van de Burgemeesterswijk zijn we lid, 
en van die van de Hoogkamp zijn we donateur”. In de 
aanloop naar zijn officiële benoeming heeft hij zich al ver-
diept in wat er in de wijk speelt. “Tja, de nieuwe afvalin-
zameling was natuurlijk een belangrijk punt de afgelopen 
tijd. De communicatie door de gemeente liep niet goed. 
Bewoners werden niet of veel te laat geïnformeerd. Er zijn 
nu straten waar nog geen containers geplaatst zijn. Het 
gevolg is wel dat mensen nu verder moeten lopen naar 
de container. Zodra daar klachten over komen, moeten we 
weer verder zoeken naar oplossingen.” 
In de zomermaanden komt ook altijd weer de overlast 
door evenementen in Park Sonsbeek ter sprake. “Daarover 
hebben we regelmatig overleg met de gemeente. Het blijft 
lastig. Sonsbeek is een park waar veel mensen gebruik 
van maken en dat willen we ook, maar misschien moet er 

ook eens gekeken worden of sommige evenementen niet 
in andere parken gehouden kunnen worden. Dan spreid 
je de overlast.”
De dag voordat ik Gerard spreek, was hij bij de rechtbank. 
Daar vroeg een groep van dertig wijkbewoners een voor-
lopige voorziening aan tegen een geplande opvanglocatie 
voor zwerfjongeren aan de Sweerts da Landasstraat. Ook 
de wijkvereniging werd gehoord door de rechter. “We heb-
ben het er in het bestuur over gehad of wij hierover een 
standpunt moeten hebben, maar een groep van dertig 
wijkbewoners is natuurlijk niet niks en er is het nodige 
aan te merken op de procedure.” Eind juni komt de uit-
spraak van de rechter. 

Sociaal aspect
Behalve op deze praktische zaken richt het bestuur zich 
de komende periode ook op de meer sociale kanten van 
de wijk. “Dat sociale aspect vind ik erg belangrijk voor 
een wijkvereniging. Op het moment zijn we samen met 
de Hoogkamp aan het onderzoeken of er behoefte is aan 
een wijkcentrum. Dat zou in de Bakermat kunnen komen. 
Daarover loopt op dit moment een enquête. In juli moeten 
de resultaten daarvan bekend zijn. En we zijn bezig voor 
de viering van het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging 
in 2020. Daarvoor hopen we na de zomer concrete plan-
nen te hebben”.  
En ook persoonlijk richt de nieuwe voorzitter zich op het 
sociale aspect. “Ik wil de komende tijd kennismaken met 
de verschillende commissies van de vereniging. Die com-
missies zijn de basis van de vereniging en het bestuur 
moet zorgen dat die commissies hun werk goed kunnen 
doen. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën en ik ben 
zeker geen dominant type die zegt hoe het moet. Ik wil 
me graag inzetten voor deze prachtige wijk. De kwaliteit 
van onze wijk moeten we behouden en koesteren. Met 
een woon- en leefklimaat zoals we het willen hebben.” 

Hanneke Nagel

Gerard Slag, de nieuwe voorzitter van de wijkvereniging:

“Ik ben geen dominant type 
die zegt hoe het moet” 
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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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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

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

www.Bergwandelen-Bloemers.nl
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In 1938 opende Dick Mantel boven aan de Burgemeester 
Weertsstraat, waar nu appartementen liggen, een fiet-
senzaakje met een werkplaats. Een lang leven was de 
rijwiel(herstel)zaak op deze plek niet gegeven want 
in december 1944 werd dit deel van de wijk verwoest 
door een V1-bom. Die was bedoeld voor de haven van 
Antwerpen maar kwam per ongeluk hier naar beneden. 
Slachtoffers vielen er niet want de hele Arnhemse bevol-
king was geëvacueerd na de Slag om Arnhem die de geal-
lieerden in september 1944 verloren hadden. Toen Dick 
Mantel in 1945 terugkeerde na de evacuatie, trof hij zijn 
winkel in puin aan. Geld om hem opnieuw op te bouwen 
had hij niet.

Houten schuurtje
In 1949 kon hij wel 8000 gulden lenen voor de aankoop 
van een pand aan de Van Lawick van Pabststraat. Daar 
opende hij een nieuwe fietsenzaak. In een houten schuur-
tje repareerde hij de fietsen van zijn klanten. 
Later ging Dick Mantel naast fietsen Mantel ook brom-
fietsen verkopen. In de stad en zeker het heuvelachtige 
Arnhem werden vanaf de jaren ’60 vooral de Mobyletjes 
erg populair, vooral onder vrouwen en jongeren. Mantel 
verkocht er honderden van. Zijn zaak werd hét verkoop-
punt in Gelderland van dit brommertje. In 1964 ver-
bouwde Dick Mantel zijn zaak grondig, maar nog geen 
tien jaar later overleed hij in augustus 1973 plotseling op 
55-jarige leeftijd.
Zijn zoon Jules, die net na de oorlog in 1946 geboren 
was en enig kind was, was toen pas 27 jaar oud en wilde 
eigenlijk kok worden. Maar nood breekt wet. Daarom 
besloot hij om de zaak van zijn vader voort te zetten. 
Jules bouwde verder aan de zaak, letterlijk en figuurlijk. 
Hij breidde het pand aan de Van Lawick van Pabststraat 
uit; achter het huis verscheen het ene schuurtje na het 
andere. Tot er een waar doolhof van bouwsels ontstond 
waar alleen Jules de weg wist. Behalve fietsen en brom-
fietsen ging hij ook schaatsen en vuurwerk verkopen. ‘Als 
je je personeel aan het werk wil houden’, zei hij meer-
malen, ‘moet je ook in slappe tijden voor inkomsten zor-
gen. Zonder de verkoop van vuurwerk, moet ik mensen 

ontslaan.’ In 1980 opende hij een nevenvestiging in Elst. 
Jules runde de zaak samen met zijn vrouw Marjo die ‘het 
papierwerk’ op zich nam en aankoopformulieren invulde.

Gaten in de markt 
Om meer naamsbekendheid te krijgen en nieuwe klanten 
te trekken, van buiten de wijk en directe omgeving, ging 
hij de wielerclub Reto sponsoren. Leden kregen 10% kor-
ting op alles wat ze bij Mantel kochten. Zo probeerde hij 
behalve wielrenners ook toerfietsers aan zich te binden. 
De toerfietsers waren een groeimarkt waar hij handig op 
in wist te spelen. Soms kocht hij grote partijen fietsen op 
die hij dan tegen stuntprijzen kon verkopen. Hij was altijd 
scherp aan de prijs; en als je iets kocht wist Jules je altijd 
het gevoel te geven dat je korting kreeg en je met een 
koopje zijn winkel verliet. ‘Hoeveel kost het?’, vroeg je 
dan. ‘Eigenlijk x, maar geef maar y’, zei hij dan.
Gaten in de markt zag hij ook toen hij in 1989 begon met 
de verkoop van skateboards. Om die te promoten liet hij 
een half pipe op het grasveld voor hem aanleggen  waarop 
de jeugd kon oefenen. In 1991 begon hij met de verkoop 
van mountainbikes, wat toen nog gezien werd als een uit 
Amerika overgewaaide hype. 

Mantel 80 jaar in de wijk

Van wijkwinkel 
tot fietsimperium 

In 1938 begon Dick Mantel in de 
Burgemeester Weertsstraat een 
fietsenzaakje. Zijn zoon Jules 
bouwde de winkel aan de Van 
Lawick van Pabststraat uit tot 
een zaak met meerdere vesti-
gingen. Kleinzoon Dick maakte 
er met zakenpartner Olaf Heller 
de grootste fietsenwinkel van 
Nederland van en een internati-
onaal opererend bedrijf van waar 
nu 225 mensen werken. Maar de 
winkel in de Burgemeesterswijk 
is gebleven en blijft.

Dick Mantel in 1938 voor zijn net opgerichte fietsenzaak aan de Burgemeester 
Weertsstraat.

Dick Mantel in 1949 aan het werk in zijn 
houten schuurtje dat als werkplaats diende 
van zijn nieuwe fietsenzaak aan de Van 
Lawick van Pabststraat.

Dick Mantel en Olaf Heller die de zaak 
in 2006 van Jules overnamen en nieuwe 
wegen insloegen.

Begin jaren ’60 was Mantel dé plek in Gelderland voor de 
aankoop van een Mobylette

Jules Mantel nadat hij in 1973 de zaak van 
zijn vader had overgenomen. 

De nieuwe superstore van Mantel in Arnhem-Zuid werd in 
2014 geopend, en telt 5000 m2 en drie verdiepingen..
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S-kwadraat Snoei-advies Arnhem
M 06-21 42 64 55
www.s-kwadraat.net

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 
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Tweedehandsjes
Een ander gat in de markt waren de tweedehands fiet-
sen. Hij kreeg er zelf heel veel van binnen omdat veel 
mensen bij hem een oude fiets kwamen inruilen voor een 
nieuwe. Hij moest op een of andere manier van die inge-
ruilde fietsen afkomen. Na de val van het IJzeren Gordijn 
stuurde bij vrachtwagens met oude fietsen naar Polen. De 
betere wist hij weer door te verkopen als tweedehands-
jes, al dan niet opgeknapt. In 1996 opende hij er aan de 
Stationsstraat zelfs een speciale zaak voor die alleen op 
vrijdag en zaterdag open was. In 2000 verplaatste Jules 
deze handel naar De Overmaat in Arnhem-Zuid en gaf die 
in handen van zijn oudste zoon Dick. Daar kon Dick, die 
een opleiding ‘small business’ volgde, alvast wat ervaring 
opdoen als ondernemer. In De Overmaat werd de kiem 
gelegd voor het nationaal en internationaal opererende 
fietsbedrijf dat Mantel nu is.

Nieuwe generatie
Zoon Dick is duidelijk van een andere generatie en heeft 
andere ambities. In 2004 richtte hij samen met zijn vriend 
en zakenpartner Olaf Heller het bedrijfje Izibike op, een 
webshop voor complete fietsen. Daar deden ze hun eerste 
ervaringen op met e-commerce. In 2005 namen ze De 
Winter Wielersport in Arnhem-Zuid over. Die was gespe-
cialiseerd in onderdelen voor racefietsen en mountain-
bikes en had nationale bekendheid; van heinde en verre 
kwamen wielrenners hier hun spullen kopen. Dick en Olaf 
maakten er Mantel-Bikeparts.nl en later Mantel.com van.
Het is handig als je fietsen en onderdelen online kunt 
bestellen en thuisbezorgd krijgt, maar fietsers willen 
de spullen die ze kopen, ook kunnen aanraken, voelen 
en uittesten. Op een nieuwe fiets moet je een lekkere 
zit hebben. Daarom openden Dick en Olaf, die in 2006 
de zaak van Jules hadden overgenomen, in 2014 in De 
Overmaat hun eerste superstore, naar eigen zeggen met 
5000 m2 en drie verdiepingen de grootste fietsenwinkel 
van Nederland. In 2017 volgde er een tweede superstore 
van 3500 m2 in Den Bosch.

Webshops in 13 landen
Ondertussen kreeg ook de online verkoop vleugels. In 
2015 werd Nederland daarvoor te klein en ging Mantel.
com internationaal. Mantel heeft nu webshops in dertien 
landen, allemaal in de taal van dat land. De webshops 
en de benodigde kantoorruimte is inmiddels zo groot 
geworden dat ze uit het pand tegenover de superstore in 
Arnhem-Zuid gegroeid zijn en naar de Simon Stevinweg 
bij de Westervoortsedijk verhuisd zijn. Daar kunnen ze 
voorlopig nog doorgroeien. In 2018 bereikte de webshops 
een mijlpaal toen de miljoenste bestelling verwerkt werd.

En de wijkwinkel …
Ondertussen blijven – ondanks de superstore in Zuid en 
de webshops - de winkel en de werkplaats aan de Van 
Lawick van Pabststraat in de Burgemeesterswijk gewoon 
open, en wonen zowel Jules als Dick daar ook nog steeds. 
Die zaak is de laatste jaren grondig verbouwd en gemo-
derniseerd, en moet nog jaren mee kunnen. De bouwsels 
achter de winkel zijn inmiddels opgeruimd.

Henk Donkers
Matthij Meijer en Robbie van der Wolf aan het werk in de 
winkel aan de Van Lawick van Pabststraat.
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Niemand wil dat onze mooie wijk verloedert. Dat 
betekent dat we geen rotzooi achterlaten in de 
ruimte die we met elkaar delen, de openbare ruim-
te. Geen zwerfvuil in de vorm van (plastic) verpak-
kingen en papieren zakdoekjes, geen flesjes en blik-
jes, en geen hondendrollen. Heel veel wijkgenoten 
houden zich aan deze fatsoensregels en heel wat 
wijkgenoten ruimen regelmatig rotzooi op in hun 
directe omgeving. Ook de gemeente doet zijn best 
om onze straten, trottoirs, pleintjes en plantsoenen 
schoon te houden. Er rijden op gezette tijden veeg-
wagens door onze straten en wekelijks zijn er man-
nen in gele of oranje hesjes aan het werk om met 
grijpertjes zwerfvuil in plastic zakken te stoppen.

Ondergrondse containers
De plaatsing van nieuwe ondergrondse vuilcontainers 
hebben letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in aarde in 
onze wijk. Niemand wil ze graag voor zijn deur hebben: 
not in my frontyard (NIMFY). Op heel wat plekken in onze 
wijk zijn de graafmachines ‘verjaagd’ door aanwonenden 
die zich overvallen voelden door de plaatsing van de 
ondergrondse containers. Ze waren niet of niet op tijd 
ingelicht. Er zijn heel wat bezwaarschriften ingediend, 
soms zelfs met hulp van advocaten. Als ze gehonoreerd 

werden moest de gemeente weer op zoek naar een ande-
re locatie. Die riep dan weer weerstanden bij anderen op. 
En dan begon het hele liedje weer van voor af aan. Het 
hele proces van plaatsing is ondoorzichtig en chaotisch 
verlopen. Niemand die er nog (over)zicht op heeft. Qua 
communicatie met direct omwonenden verdient het pro-
ces een dikke onvoldoende.

NIEMAND WIL CONTAINERS VOOR ZIJN 
DEUR MAAR ZE MOETEN WEL ERGENS 
KOMEN.

Niemand wil de containers graag voor zijn deur, maar ze 
moeten wel ERGENS komen – gegeven het  democratisch 
genomen besluit in de gemeenteraad om het afval op 
deze manier in te zamelen. Dat betekent dat sommige 
wijkgenoten ondergrondse afvalcontainers voor hun deur 
krijgen. Soms omdat andere wijkgenoten ze niet accepte-
ren en ze van zich weg hebben weten te schuiven.
Laten we er dan als wijkbewoners samen voor zorgen dat 
de overlast van de containers tot een minimum beperkt 
wordt. Dat betekent dat we ’s avonds na 22.00 uur geen 
afval meer in de (piepende) containers stoppen en zeker 
geen glas in de glascontainers.

Afval naast containers
Het betekent ook dat we geen afval NAAST de containers 
plaatsen. Als een container vol is of kapot, neem je je zak 
afval weer mee naar huis of ga je naar een andere contai-
ner. Er staan er genoeg in onze wijk.
En wat te doen als afval niet in de container past? 
• Klein maken zodat het er wel in gaat.
• Naar het gemeentelijke Afvalbrengstation aan 

de Beijerickweg (op het industrieterrein aan de 
Westervoortsedijk) brengen waar het gerecycled wordt. 
Vergeet je afvalpas niet! Je mag daar 6 keer per jaar 
gratis afval aanleveren met een maximum van 1 m3 
per keer.

• Laten ophalen. Dat kost wel 36,50 per m3. Maar voor 
lage inkomens, bejaarden en gehandicapten met een 
Gelrepas is het gratis (2 keer per jaar en maximaal 2 
m3).

140 euro boete
Het achterlaten van afval naast een ondergrondse contai-
ner is illegaal en strafbaar. Het doet er niet toe of het in 
een zak zit of niet. Onlangs was er een interessant geval 
van iemand (buiten onze wijk) die een bekeuring van 140 
euro gekregen had voor het ‘onjuist aanbieden van afval’. 
Wat was het geval? De bekeurde mevrouw had een afval-
zak naast de container geplaatst, omdat deze niet open 
ging. Er stonden al 10 à 12 zakken naast de container 
en de betreffende mevrouw had haar zak daar bij gezet. 
Ze had de pech dat een gemeentefunctionaris haar zak 
had geopend en er een enveloppe in had aangetroffen 
met haar naam erop. Zo werd bepaald dat de illegaal 
geplaatste zak van haar afkomstig was. Ze kreeg daarop 
een bekeuring en moest 140 euro betalen. Daar is ze 
tegen in beroep gegaan en op een hoorzitting verschenen. 
Haar argument is dat de gemeente in gebreke is gebleven 
omdat de container niet functioneerde. Bovendien ston-
den er nog een heleboel andere zakken; als die allemaal 
een bekeuring gekregen zouden hebben, zou de gemeen-
te een veelvoud kunnen innen van de ophaalkosten (255 
euro). Zij werd nu veroordeeld tot het betalen van de helft 
van de ophaalkosten. Ze vond ook dat de gemeente eerst 
een waarschuwing had moeten geven. 
Op de hoorzitting kreeg de mevrouw nul op rekest. Ze 
kan haar zaak na de hoorzitting nog doorzetten, maar 
de jurist van de gemeente heeft haar te kennen gegeven 
dat ze weinig kans maakt gezien de uitgebreide jurispru-
dentie over dergelijke zaken en dat het haar alleen maar 
extra geld gaat kosten. Iemand uit een andere straat die 
bekeurd was omdat haar zak een dag te vroeg buiten 
gezet was en ook in beroep ging, werd wel in haar gelijk 
gesteld, maar alleen omdat ze kon aantonen dat haar 

buurvrouw die voor haar kat zou zorgen tijdens haar 
afwezigheid haar afvalzak buiten gezet had. De gemeente 
wilde niet zover gaan om deze buurvrouw te bekeuren.

Privacy
De bekeurde mevrouw vroeg via nextdoor buurtgeno-
ten om advies. Er kwamen allerlei soorten reacties. Een 
selectie:
• Als een container defect is, meld dat dan bij de 

gemeente. Neem je eigen zak mee naar huis of loop 
naar een andere container. Het is een harde leerschool, 
maar neem je verlies. Het is zonde van je tijd en je 
geld om te gaan procederen.

• Mag dat wel, een afvalzak openen om te achterhalen 
van wie die afkomstig is? Is dat geen aantasting van 
privacy? Nee, je hebt afstand gedaan van je spullen 
en dan mag het bevoegd gezag daarmee doen wat het 
wil. In Artikel 5:18 van het Burgerlijk Wetboek staat: 
“De eigendom van een roerende zaak wordt verloren, 
wanneer de eigenaar het bezit prijsgeeft met het 
oogmerk om zich van de eigendom te ontdoen."

• Afval hoort niet naast een container. Je scheept 
anderen dan op met de overlast van stank en een 
bedorven uitzicht. En als er eenmaal afval staat zijn 
andere mensen gemakkelijker geneigd er nog wat bij 
te zetten. Het afval hoopt zich dan op. 

Naarmate meer medeburgers sociale normen overtreden 
of oprekken m.b.t. rommel op straat, zwerfvuil, afval 
naast de containers, hondenpoep, verkeerd parkeren, 
te hard rijden en dergelijke gaan anderen dat ook doen. 
Wanorde en verloedering verspreiden zich dan.

Verspreiding van orde en wanorde
Gelukkig is ook het omgekeerde het geval: ook ordelijk-
heid verspreidt zich. Naarmate meer mensen sociale 
normen respecteren en hondenpoep opruimen, correct 
parkeren, zich houden aan de maximumsnelheid, geen 
dozen of flessen naast de glasbak zetten, geen zwerfvuil 
op straat achterlaten, geen afval naast de containers zet-
ten, kortom zich gaan bedragen zoals (eigenlijk) iedereen 
vindt dat het hoort, gaan ook anderen dat doen. Formele 
regels, geboden en verboden zijn handig als stok achter 
de deur maar zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. 

Zowel orde als wanorde verspreiden zich, maar wanorde 
helaas sneller en hardnekkiger dan orde. Smoor de trend 
naar wanorde in de kiem en plaats geen grofvuil en ander 
afval naast de containers. Wijkgenoten met een container 
voor hun deur zijn er u dankbaar voor.

Henk Donkers

De personen die hier hun afvalzak naast de (volle) container gezet hebben, riskeerden een boete van 140 euro. Als er eenmaal 
een zak staat, zetten mensen gemakkelijker er nog een zak bij.

13  juni 14  juni

140 euro boete voor het 
‘onjuist aanbieden van afval’
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GESLAAGD!

Anne van den Nieuwenhof (17) woont 
aan de Van Lawick van Pabststraat, 
haalde haar vmbo-kader-diploma aan 
Mariëndael VSO in Arnhem en gaat vol-
gend jaar aan het Rijn-IJssel-College 
een opleiding volgen tot pedagogisch 
medewerker.

Edo Classen (19) woont aan het 
Burgemeestersplein, haalde zijn havo-
diploma aan het Thomas à Kempiscollege in 
Arnhem en gaat volgend jaar een tussenjaar 
doen. Hij wil via uitzendbureaus op allerlei 
plaatsen gaan werken om erachter te komen 
wat hij graag wil worden. Daarnaast wil hij 
zich oriënteren op vervolgopleidingen door 
open dagen en dergelijke te bezoeken.

Sarah Holwerda 
(19) woont in de 
Burgemeester 
Weertsstraat, haalde 
haar vwo-diploma aan 
het Beekdal College in 
Arnhem en gaat vol-
gend jaar zang studeren 
aan het conservato-
rium, waarschijnlijk in 
Utrecht maar misschien 
in Amsterdam. Ze gaat 
zich richten op de lichte 
muziek: jazz en pop.

Susanne de Ruijter (17) 
woont in de Van Lawick 
van Pabststraat, haalde 
haar havo-diploma aan 
het Dominicus College in 
Nijmegen en gaat volgend 
jaar opleidingskunde studeren 
aan de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen.
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Anne Swartjes (17) woont in 
de Van Pallandtstraat, haalde 
haar havo-diploma aan het 
Marnix College in Ede (waar 
ze tot voor kort woonde) en 
gaat volgend jaar hotel- en 
eventmanagement stude-
ren aan Hogeschool Tio in 
Utrecht.

GESLAAGD!

GESLAAGD!
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Vorig jaar publiceerde Wijkcontact een aantal portretjes 
van scholieren die geslaagd waren voor hun eindexamen. 
Ze vertelden daarin wat ze van plan waren. Sommigen 
wilden niet meteen aan een vervolgopleiding beginnen, 
maar de wijde wereld in trekken. Wat is er van hun plan-
nen terecht gekomen?

Johannes Noothoven van Goor (18) 
ging met een voetbalbeurs naar Amerika
Johannes waren vorig jaar pas 17 toen hij zijn gymnasi-
um-diploma behaalde. Hij voelde zich te jong om meteen 
aan een universitaire studie te beginnen en wilde eerst 
wat meer levenservaring opdoen, een tijdje in het bui-
tenland wonen en reizen. Hij speelde als verdediger in 
het eerste voetbalteam van SML-Arnhem en wilde ook 
wat doen met zijn voetbaltalenten. Hij is net terug uit 
de Verenigde Staten waar hij een jaar ‘studeerde’ met 
een ‘soccer’-beurs van de Louisiana State University in 
Shreveport. 
“Ik heb een heel gaaf jaar gehad in Amerika”, vertelt 
hij thuis in de huiskamer van zijn ouders die aan de 
Amsterdamseweg wonen. “Ik heb veel levenservaring 
opgedaan en vrienden voor het leven gemaakt van over 
de hele wereld. In onze selectie zaten 34 spelers, van wie 
slechts vijf Amerikanen. De rest kwam uit Europa, Latijns-
Amerika en Australië. Al met al 15 tot 20 nationaliteiten, 
allemaal  met een eigen cultuur. Dat was heel verrijkend. 
We woonden bij elkaar in appartementen op de campus. 
Ik woonde samen met twee Schotten en een voetballer uit 
Trinidad & Tabago in een appartement van vier kamers. 
We moesten ons eigen huishouden runnen en ook zelf 
koken. Ik kookte vaak met een andere Nederlander die 
chef-kok was geweest. Ik heb veel van hem geleerd.”
“Het voetballen ging best goed. Ik heb alle wedstrij-
den gespeeld en voor de volle negentig minuten. Na de 
competitie ben ik zelfs uitgeroepen tot ‘most outstandig 
defensive player’ van ons team. Amerikanen zijn goed in 
het verzinnen van allerlei prijzen. We zijn zevende gewor-
den maar met wat meer geluk in de laatste wedstrijd 
waren we tweede geworden. We speelden in een league 
met universiteitsteams uit Louisiana, Texas en Arkansas. 
Voor uitwedstrijden zaten we vaak zes tot acht uur in de 
bus, een keer zelfs elf uur.”
“Via KingsTalent, een bureau voor ‘international sports 
recruitment’, ben ik in Shreveport terechtgekomen. Zij 
hebben een promo-video van mij als voetballer gemaakt 
en hebben die naar Amerikaanse universiteiten gestuurd 
die voetballers vroegen. Zo kreeg ik contact met universi-

teiten in Oklahoma, Missouri, West-Virginia en Louisiana. 
Ik heb uiteindelijk voor Shreveport in Louisiana gekozen 
omdat ze een team wilden formeren met allemaal nieuw-
komers en de coach mee aansprak. Ik had enkele keren 
met hem geskypet.”
“De soccercompetitie duurde maar van augustus tot en 
met november. De tijd daarna was voor de studie. Ik 
heb moleculaire biologie gestudeerd maar dat is daar 
in het eerste jaar heel breed. Je krijgt bijvoorbeeld ook 
geschiedenis. Maar eerlijk gezegd heb ik niet heel veel 
gestudeerd. Ik heb in de tweede helft van mijn verblijf 
vooral veel gereisd. Ik ben naar Los Angeles gegaan van 
waaruit ik een roadtrip door Californië, Arizona en Nevada 
gemaakt heb. Ik ben ook nog naar New York gegaan van 
waaruit ik naar Ottawa in Canada gereisd ben. Daar heb 
ik drie weken gewerkt op een kayakschool van een neef 
van mijn moeder.”
“Tja, en nu ben ik weer thuis. Dat is wennen. Ik mis vooral 
de vrienden die ik in Amerika gemaakt heb. Ze waren over 
het algemeen wat ouder dan ik; ik heb veel van ze geleerd. 
Een aantal van hen ga ik binnenkort opzoeken. En volgend 
jaar? Dan ga ik moleculaire levenswetenschappen stude-
ren in Utrecht. Ik blijf nog even thuis wonen en daarna wil 
ik op kamers. En ik ga weer voetballen bij SML.”

Julia Mooren (19) ging naar Zuidelijk Afrika
en werkte in een weeshuis en een opvangcentrum 
voor wilde dieren 
Julia Mooren wist vorig jaar na het behalen van haar 
gymnasiumdiploma nog niet wat ze wilde gaan studeren. 
Daarom én omdat ze het leuk vond, wilde ze ‘iets met 
wild life en een sociaal project’, zei ze een jaar geleden. 
Ze kwam terecht in Kaapstad, Zuid-Afrika en in Namibië.
“Ik vind het geweldig om zowel met mensen als met 
dieren te werken”, vertelt ze in het huis van haar ouders 
in de Bouriciusstraat. “Ik kon daar niet tussen kiezen. 
Daarom is het zo leuk dat ik het allebei gedaan heb. Ik 
heb vier weken in een weeshuis in Kaapstad gewerkt en 
zeven weken in een opvangcentrum voor wilde dieren in 
Namibië. Waarom Zuidelijk Afrika? Ik was er met mijn 
ouders op vakantie geweest en wilde graag terug.”
“In Kaapstad werkte ik ’s ochtends in een weeshuis met 
kinderen van 0 tot 7 jaar. Ik was er als vrijwilliger om met 
ze te spelen, liedjes te zingen, te knutselen, tanden te 
poetsen en dergelijke. De vaste medewerkers komen daar 
niet aan toe. ’s Middags werkte ik in de naschoolse opvang 
met kinderen van 8 tot 14 jaar. Doel was vooral kinderen 
van de straat houden om te voorkomen dat ze in aanra-

king komen met drugs en prostitutie. Allebei de projecten 
lagen in Khayelitsha, een enorme township ten oosten 
Kaapstad. Officieel wonen er 400.000 mensen maar in 
werkelijkheid meer dan een miljoen. Ik woonde in een 
vrijwilligershuis in de stad in een veilige studentenbuurt. 
Daar zaten twaalf tot twintig vrijwilligers in een huis van 
African Impact, de organisatie waar ik voor werkte. Ze 
kwamen uit allerlei landen en waren van allerlei leeftij-
den. Er zaten zelfs twee vrouwen van in de zestig. In de 
weekenden waren we vrij en konden we uitgaan, bergen 
beklimmen of surfen. ”
“Ik heb er een geweldige tijd gehad. Waarom? Kinderen 
blij maken, lachende gezichten, gezelligheid … dat geeft 
voldoening. Echt geweldig!”
“Daarna heb ik zeven weken in het Naankuse Wildlife 
Sanctuary gewerkt, een opvangcentrum voor wilde die-
ren in een particulier wildpark van 10.000 hectare. Het 
ligt midden in Namibië. Daar werden jonge dieren opge-
vangen zonder ouders of gewonde dieren zoals cheeta’s, 
luipaarden, bavianen en stokstaartjes. Soms konden 
ze teruggezet worden in het wild, maar vaak ook niet 
omdat ze door mensen grootgebracht zijn en zich aan 
hen gehecht hebben. Voor hen waren er aparte verblij-
ven die varieerden van 2 hectare voor een carnivoor tot 
30 hectare voor een groep bavianen. Dieren als luipaar-
den worden ook gevaarlijk als ze groter worden. In het 
opvangcentrum heb ik hokken schoongemaakt en eten 
klaar gemaakt zoals vlees in stukken snijden voor de 
carnivoren. Er waren ook drie onderzoekslocaties waar 
ik hielp bij het onderzoek naar het gedrag van wilde die-
ren zoals het analyseren van camera traps en routes die 
hyena’s afleggen die een halsband om hebben. Dat was 
echt tof.”
“Na de twee projecten zijn mijn ouders nog gekomen. Ze 
wilden graag zien waar ik gewerkt had. Met hen ben ik 
nog op vakantie geweest.”
“Waar het ik mijn jaar verder aan besteed heb? Ik heb 
mijn rijbewijs gehaald, geld verdiend bij de Albert Heijn, 
ben met een vriendin naar Bali geweest en heb me 
georiënteerd op vervolgopleidingen. Volgend jaar ga ik 
technische bestuurskunde studeren in Delft, een mooie 
combinatie van iets sociaals en iets technisch.” 

Lova Westendorp (19) ging naar Midden-Amerika, 
deed vrijwilligerswerk en leerde Spaans
Toen ze vorig jaar zat te studeren voor haar eindexamen 
havo droomde Lova Westerdorp ervan een tussenjaar te 
nemen en te gaan reizen. Lova is de tweede uit een gezin 

met vijf meisjes. ‘Here girls rule’ staat er op de voordeur. 
“Mijn oudere zus had ook gereisd”, zegt Lova. “Ze heeft 
het er nog steeds over hoe geweldig het was. Dat moti-
veerde mij.” Lova trok door Costa Rica en Nicaragua in 
Midden-Amerika. 
“Ik wilde iets buiten mijn comfort zone doen, iets wat 
ik eigenlijk niet zo goed durfde. Ik was bang om in mijn 
eentje te reizen; bang dat er van alles mis zou gaan, dat 
ik ziek of beroofd zou worden. Dat maakte de uitdaging 
alleen maar groter.”
“Via Activity International ben ik in Midden-Amerika 
terecht gekomen. Eerst ben ik vier weken in Costa Rica 
geweest. Ik zat daar met andere reizigers in een gast-
gezin. We hebben gesurft, gewandeld, geziplined door 
het regenwoud, vrijwilligerswerk gedaan met babyschil-
padjes, Spaans geleerd en veel aan het prachtige strand 
gelegen. Ik heb er heel leuke mensen leren kennen; we 
deden alles samen.”
“Daarna ben ik in mijn eentje verder gereisd. Dat was 
wel even slikken. Ik vond het best spannend. Toen ik in 
Nicaragua opgelicht werd door een taxichauffeur zat ik 
er even helemaal doorheen. Maar ik heb er mee leren 
omgaan. Ik heb een week privé les Spaans genomen en 
ben daarna in een crèche gaan werken met jonge kinde-
ren van alleenstaande of jonge moeders. Er was alleen 
aandacht voor als ze huilden, ze kregen slecht te eten, de 
‘moeder’ van de crèche schreeuwde tegen hen en trok ze 
vaak heel hard en ruw aan hun armpjes omhoog. Dat was 
echt wennen en een heel andere manier van opvoeden 
dan wij gewend zijn. In het weekend deed ik leuke dingen 
met andere vrijwilligers zoals een vulkaan beklimmen, in 
een kratermeer zwemmen, dorpjes bezoeken en potten 
bakken.”
“Na het vrijwilligerswerk is mijn vriend naar Nicaragua 
gekomen. Met hem ben ik backpackend door het land 
gereisd langs alle mooie plekken. Het was erg leuk einde-
lijk alles met hem te kunnen delen. Het hoogtepunt was 
de beklimming van de Concepción, een vulkaan op een 
eiland midden in het Meer van Nicaragua. Het is de zwaar-
ste en indrukwekkendste tocht die ik ooit gemaakt heb.”
“Mijn tussenjaar is de beste keuze die ik ooit gemaakt 
heb. Het liefst zou ik er nog zo’n jaar aan vastknopen. 
Ik zal wel wennen zijn als ik volgend jaar social work 
ga studeren in Nijmegen. Ik kijk er wel erg naar uit iets 
nieuws te beginnen. Ik heb in mijn tussenjaar geleerd dat 
nieuwe uitdagingen goed kunnen uitpakken, vooral als je 
het eerst een beetje spannend vindt.”

Henk Donkers

Geslaagd: de wijde wereld in
Johannes Noothoven van Goor Julia Mooren Lova Westendorp
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adverteren? 

mail naar

penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl 

Je komt tot jezelf in de bergen. 
Wandel mee! Met ervaren, 
gediplomeerde, Nederlandse gids. 
Bel 0626370847 of mail 
info@bergwandelen-bloemers.nl
www.bergwandelen-bloemers.nl

Ze woonden er met z’n vijven. De grootouders Simon en Mietje, vader 
en moeder Abraham (Bram) en Johanna (Hanna) en zoon Alex. De 
hele familie Cohen die tot in de oorlogsjaren aan de toenmalige Van 
Lawick van Pabststraat 107 woonde, werd in 1942 door de nazi’s ver-
moord in Auschwitz, omdat ze Joods waren. Afgelopen mei werden ter 
nagedachtenis van hen vijf zogeheten Stolpersteine geplaatst in het 
trottoir waar ooit hun woning stond. 
Net zo’n Stolperstein werd iets verderop gelegd ter hoogte van de 
Burgemeester Weertsstraat 93. Daar woonde tot 1943 de Joodse 
weduwe Bertha David-Pinczower totdat ze werd afgevoerd naar 
het vernietigingskamp Sobibor en daar vermoord. Elders in de stad 
werden op nog dertien andere plekken stenen voor woningen waar 
Joodse slachtoffers van de Holocaust hebben gewoond.
Stolpersteine zijn messing plaatjes die voor woningen worden gelegd 
waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden werden weggevoerd 
naar de concentratie- en vernietigingskampen. Stolpersteine (strui-
kelstenen) werden bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig 
(1947), die op deze manier de nazislachtoffers uit de oorlog zichtbaar 
wilde herdenken. 

De gedachte achter de Stolpersteine is dat voorbijgangers die 
zo’n steen zien met daarop de naam van een nazislachtoffer 
zich bewust worden van de geschiedenis van die plek. Daarbij 
gaat het overigens niet alleen om vermoorde Joden, maar ook 
om Sinti en Roma, politieke gevangenen, dienstweigeraars, 
homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten, die door 
de nazi’s werden vervolgd en vermoord. Alleen al uit Arnhem 
werden 1.493 Joden naar nazi-kampen afgevoerd en vermoord. 
Uit de Burgemeesterswijk waren dat er 235 (!).
Het blijven noemen van namen van overledenen is in de 
Joodse traditie belangrijk. In de Joodse cultuur is iemand pas 
vergeten als zijn naam niet meer voortleeft in de herinnering. 
Stolpersteine zorgen ervoor dat de individuele Joodse nazis-
lachtoffers nooit worden vergeten. Inmiddels zijn in Duitsland, 
Oostenrijk, Hongarije en sinds 2007 in Nederland al zo’n 60.000 
gedenkstenen gelegd.
Stolpersteine kunnen worden aangevraagd door nabestaanden of 
andere betrokkenen. De gedenksteen voor Bertha Pinczower die aan 
de Burgemeester Weertsstraat 93 woonden is aangevraagd door haar 
kleinzoon Avraham David, die ook aanwezig was bij de plaatsing. In 
een brief aan de omwonenden schreef hij dat zijn oma voor de oorlog 
naar Nederland was gevlucht voor de nazi’s.  ,, Bertha Pinczower, 
mijn oma, heb ik dus nooit gekend. Een foto is al wat rest. Mijn vader 
Ernst en mijn moeder Hannah waren vanuit Duitsland naar Palestina 
gevlucht in respectievelijk 1933 en 1935.’’
Alex Manassen, kleinzoon van Simon en Mietje Cohen vroeg vijf 
Stolpersteine aan voor de familie Cohen, die aan de toenmalige toen-
malige Van Lawick van Pabststraat 107 woonde. ,,Er bestaat geen 
graf van hen. Toch zijn de Stolpersteine niet bedoeld als grafmonu-
menten, maar om voorbijgangers bewust te maken van de geschiede-
nis van een plek’’, schreef hij in een brief aan omwonenden. Bij het 
leggen van de stenen waren Max Nathans en Benjamin Manassen, 
zonen van familieleden van Simon en Mietje, aanwezig.

Johan Bosveld
*In Wijkcontact 2015-2 (p.8-13) schreven we uitvoerig over 
wat er met de Joden uit de Burgemeesterswijk gebeurd is.

Stolpersteine 
voor vermoorde 
Joodse wijkbewoners

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig plaatst 
vijf Stolpersteine voor de vijf vermoorde leden 
van de familie Cohen voor Van Lawick van 
Pabststraat 107 waar ze tot 1942 woonden
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De vijf vermoorde familieleden op een familiefoto. 
Grootouders Simon en Mietje Cohen naast elkaar zittend 
op de eerste rij; Bram Cohen en Hanna Cohen-Pachrach 
achterste rij staand eerste en twee van rechts en Alex, 
achterste rij, 5e van links. Foto Max Nathans

Bertha David-
Pinczower.
Foto Avraham David
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In onze wijk is de wijkvereniging het project ‘De 
burgemeesterswijk verduurzaamt’ aan het opstar-
ten. Een belangrijk aspect van verduurzaming is 
‘vergroening’. Onze wijk wil ‘klimaatbestendig’ wor-
den en goed voorbereid zijn op de opwarming van 
de aarde. Naast wateroverlast door heftige buien is 
hittestress een van de mogelijke gevolgen van de 
klimaatverandering. Met vergroening wordt de wijk 
niet alleen mooier, maar beperkt men ook het zoge-
naamde hitte-eiland-effect. Wat is het, waardoor 
wordt het veroorzaakt en wat is er tegen te doen?

Het hitte-eiland-effect is het verschijnsel dat de hitte zich 
tijdens warme dagen en periodes ophoopt in bepaalde 
gebieden. Die krijgen daardoor een beduidend hogere 
temperatuur dan de omringende gebieden. De bepalende 
factoren daarbij zijn de openheid en de hoeveelheid groen 
en water. Hoe opener een gebied, hoe meer de wind vrij 
spel heeft en voor afkoeling kan zorgen. En hoe meer 
groen en water, hoe koeler een gebied. Waar huizen dicht 
op elkaar staan en er weinig groen en water in de buurt is, 
wordt veel warmte vastgehouden. Deze gebieden noemt 
men hitte-eilanden. Daar kan het enkele graden warmer 
worden. In extreme gevallen tijdens een langdurige hit-
tegolf kunnen de verschillen oplopen tot wel 7 graden. 

Hittedoden
Vooral kleine kinderen, ouderen, chronisch zieken, men-
sen met overgewicht, en dak- en thuislozen hebben daar 
last van. Tijdens de hittegolf in 2003 vielen er in Europa 
naar schatting 70.000 zogenaamde ‘hittedoden’, waar-
van 1000 tot 1400 in Nederland. Die hittegolf duurde in 
Nederland 14 dagen met een hoogste temperatuur van 
35 graden. Toen er in 2006 in één jaar zelfs twee hit-
tegolven voorkwamen waarvan er een 16 dagen duurde 
met een maximumtemperatuur van 35,7 graden, sloeg 
het ministerie van Volksgezondheid alarm en kwam het 

met een Nationaal Hitteplan. Dat treedt in werking als het 
KNMI een hitteperiode voorspelt die langer dan vier dagen 
duurt. Instanties op het gebied van de publieke gezond-
heidszorg (zoals GGD’s) worden dan gealarmeerd en bur-
gers krijgen tips over hoe ze het beste kunnen omgaan 
met de hitte. Voorbeelden van tips zijn: veel water drin-
ken, weinig lichamelijke inspanning en de warmte buiten 
houden (gordijnen dicht). 
Of mensen daadwerkelijk gezondheidsschade ondervinden 
of overlijden is overigens niet alleen van de hitte buiten 
afhankelijk maar vooral ook van het binnenklimaat in hun 
woningen en van hun sociale kwetsbaarheid. Zieken en 
ouderen zonder sociaal netwerk zijn het eerste de dupe. 
Familieleden, buren en mantelzorgers moeten erop letten 
dat ze voldoende drinken en niet uitdrogen. Het is iets 
waar het ouderenproject in onze wijk rekening mee zou 
kunnen houden. Hittestress gaat ook vaak gepaard met 
luchtverontreiniging (ozon en smog) waardoor mensen 
meer en ernstiger luchtweginfecties krijgen.

Hitte-eilanden
Hitte-eilanden zijn op verschillende niveaus waar te 
nemen. Op de schaal van Nederland nemen stedelijke 
gebieden meer warmte op dan plattelandsgebieden (kaart 
1). Als we inzoomen op Arnhem en omgeving (kaart 2) 
zien we duidelijke verschillen tussen de bosrijke Veluwe 
en het groene en waterrijke rivierengebied enerzijds en 
de stad Arnhem en andere bebouwde gebieden ander-
zijds. Als we nog verder inzoomen op de stad (kaart 3) 
en de Burgemeesterswijk (kaart 4) dan zien we ook daar 
verschillen. In de binnenstad wordt het warmer naarmate 
je verder van de Rijn zit en het warmste deel van Arnhem 
ligt langs de Johan de Wittlaan en de Steenstraat. Wat 
onze wijk betreft is het puntje van de schoen, vooral het 
laagste deel van de Sweerts de Landasstraat, warmer dan 
de buurten verder naar boven en de ruimst opgezette 
straten zoals de Roëllstraat, Jollesstraat en Sonswijck. Als 

Op het platteland wordt het minder warm dan in de stad en in het centrum 
van de stad (dichte bebouwing, geen of kleine tuinen, verharde straten en 
pleinen, weinig groen) wordt het warmer dan aan de randen.

Onze wijk op nieuwe kaarten (1)

Verhitting en verkoeling
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Kaart 1: Hitte-eilanden in Nederland. 
Stedelijke gebieden zijn warmer dan 
plattelandsgebieden.

Kaart 2: Hitte-eilanden in Arnhem en omgeving. Hoe dichter 
de bebouwing hoe warmer.

Kaart 3: Hitte-eilanden in Arnhem. Ten oosten van de bin-
nenstad is het het warmste.

Kaart 4: Warmteverdeling in de Burgemeesterswijk en omgeving. Het warmste is 
het in het laagste deel van de Sweerts de Landasstraat, het koelste in Sonswijck, 
Roëllstraat, Jollesstraat, Artilleriepark en Cordesstraat. En natuurlijk in Sonsbeek, 
vooral onder de bomen en op het water.

Kaart 5: Bomen in de Burgemeesterswijk en omgeving

De kaarten zijn afkomstig uit de Atlas 
van het Natuurlijk Kapitaal. Het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu maakt 
deze sinds 2015 samen met kennisin-
stellingen zoals het RIVM.
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Zo maar een zwartomrande advertentie in de 
krant. Zij werd net geen 68 en ik was haar 
allang uit het oog verloren. Haar echtgenoot, 
kinderen en kleinkinderen worden allen 
genoemd. Ze is thuis, meldt de annonce, en 
Het is goed zo. Haar nu, na meer dan een 
halve eeuw, thuis bezoeken, lijkt mij ongepast. 
Iedereen die zich betrokken voelt wordt van 
harte uitgenodigd bij haar begrafenis aanwezig 
te zijn, zo informeert de rouwadvertentie.

Ik twijfel, wél of niet van haar afscheid te 
nemen. Er is een kerkdienst om aansluitend, 
samen met alle aanwezigen, te voet naar 
haar laatste rustplaats te wandelen. Na afloop 
is er een informeel samenzijn in een chique 
horecagelegenheid. Op de valreep besluit ik 
toch te gaan. Niet naar de kerkdienst. En het 
vervolgens in optocht naar het kerkhof lopen, 
hoeft voor mij ook niet.

Via een alternatief pad wandel ik naar haar 
beoogde laatste rustplek. Belangstellenden 
nemen afscheid bij de groeve en begeven 
zich al naar het 'informele samenzijn'. Alleen 
de allernaaste familieleden luisteren naar 
de instructies van de rouwbegeleiders. Die 
verwijderen de twee balken waarop de witte 
kist rust. Met zijn zessen laten zij de touwen 
voorzichtig vieren. Daarna stellen zij zich voor 
de grafkuil op. Ik doe een stap naar voren en 
kijk in de diepte. Een man van mijn leeftijd 
kijkt mij herkennend aan en vraagt 'Kees?' Ik 
knik bevestigend, geef een hand en condoleer 
hem. Hij wrijft heel even vriendschappelijk 
over mijn schouder. Ik weet het nu zeker. Hij 
is de weduwnaar die mij 51 jaar geleden als 
vriendje van de overledene opvolgde. 

Het intieme moment van het laten zakken van 
de kist en afscheid nemen duurt niet meer 
dan vijf minuten. De allernaasten begeven 
zich nu eveneens naar de gelegenheid om 
condoleances in ontvangst te nemen. Ik 
niet. Ik vertel in het voorbijgaan aan een 
rouwbegeleidster dat zij in 1967 mijn eerste 
vriendinnetje was. Zij antwoordt: 'Het moet 
een enorm lieve vrouw zijn geweest. In de 
kerk was zo veel verdriet.' Haar naam blijft 
mij altijd bij.

Kees Crone

geheel is onze wijk weer warmer dan de Hoogkamp. Ook 
zijn de bebouwde delen warmer dan het Sonsbeekpark. 
Binnen de huizenblokken liggen kleine koelere delen waar 
hoge bomen staan.

Dalwinden
Arnhem in het algemeen en onze wijk in het bijzonder 
verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er vanuit 
de Veluwe parken als groene lobben tot ver in de stad 
reiken en voor verkoeling zorgen. Sonsbeek, Zijpendaal 
en Gulden Bodem hebben een verkoelende werking op 
de aangrenzende wijken. Dat wordt nog versterkt door 
de dalwinden vanaf de Veluwe. De koele lucht die in de 
bossen boven op de hellingen geproduceerd wordt, zakt 
vooral ’s nachts heel langzaam door de dalen af naar het 
laagste punt. Het gaat om hele zwakke, nauwelijks waar-
neembare luchtstromen waar de noordelijke delen van 
Arnhem en in het bijzonder onze wijk van profiteren. De 
dalwinden zorgen voor een soort natuurlijke ventilatie.

Bomen verkoelen
Grote parken als Sonsbeek hebben een verkoelende uit-
straling van (vele) honderden meters. Individuele bomen 
zoals straatbomen en bomen in tuinen hebben dat ook 
maar minder; hun verkoelend effect reikt tot zo’n 30 
meter en is voor een wijk van groot belang. Vooral grote 
bomen hebben een verkoelend effect.
In de beleving van veel wijkbewoners wonen we in best 
wel een groene wijk. Als je echter van bovenaf naar onze 
wijk kijkt, valt het aantal bomen toch enigszins tegen 
(kaart 5) en is er wellicht ruimte voor vergroening. Als je 
naast de bomen en hoge struiken, ook de perken, lagere 
begroeiing, gazons en graslanden meeneemt, wordt onze 
wijk een stuk groener. Bomen en hoge struiken heb-
ben echter een veel groter verkoelend effect dan lagere 
begroeiing omdat ze veel meer schaduw geven en meer 
water verdampen waarvoor ze warmte aan de lucht ont-
trekken. Daarnaast hebben ze een positief effect op de 
waterhuishouding en luchtkwaliteit. Ze breken de val van 
regendruppels tijdens zware buien, houden water vast en 
verdampen dat. De luchtkwaliteit verbeteren ze omdat ze 
fijnstof uit de lucht absorberen (naast CO2 waarmee ze de 
opwarming afremmen).

Monumentale kastanje
Onze wijk springt er in Arnhem niet uit als een wijk met 
een urgent hitte-eiland-probleem. Er zijn wijken die er 
veel slechter aan toe zijn. Maar wie is er tegen meer 
groen? We moeten wel zuinig op onze bomen, vooral op 
de grote. Die zorgen immers voor de meeste verkoeling. 
Terecht dus dat er een kapvergunning voor moet worden 
aangevraagd, want ze hebben een algemeen belang dat 
uitstijgt boven het individuele belang van de eigenaar. 
Toch zijn er de laatste jaren heel wat grote bomen ver-
dwenen, ook in de openbare ruimte
Ik ben benieuwd of de bewoners van de Van Eckstraat 
komende zomer, als het warm wordt, de monumentale 
kastanje gaan missen die ruim een eeuw lang de ingang 
van hun straat en de omliggende huizen beschaduwde. 

Henk Donkers

Gaan de bewoners van de Van Eckstraat deze zomer het ver-
koelend effect van deze majestueuze kastanje missen? 
 
Het verkoelend effect van een grote boom reikt tot 30 meter. 

Dat iedereen een steentje kan bijdragen aan het bevorderen 
van de duurzaamheid in de wijk hebben de bewoners van het 
appartementencomplex Park Sonswijck aan de Van Lawick van 
Pabststraat 5 bewezen. Door een relatief eenvoudige aanpas-
sing van de verlichting in de publieke ruimtes werd het stroom-
verbruik meer dan gehalveerd.
Sinds de bouw van het complex brandden vrijwel alle lampen in 
gangen van de ondergrondse bergingen en in de garage dag en 
nacht. De lampen in het trappenhuis en op de galerijen gingen 
aan op het moment dat het buiten begon te schemeren. 
Gestimuleerd door de gemeentelijke campagne ArnhemAAN 
– die duurzaamheidsmaatregelen op wijkniveau stimuleert 
en ondersteunt – nam de Vereniging van Eigenaren van het 
appartementencomplex het initiatief om de verlichting aan te 
passen. Alle verlichting van de algemene ruimten werd vervol-
gens vervangen door LED verlichting, terwijl op de galerijen 
de schemersensoren werden vervangen door verlichting met 
bewegingssensoren.
Volgens de bewoners is de aanpassing van de verlichting niet 
ten koste gegaan van het gevoel van veiligheid in de onder-
grondse ruimten. Maar intussen bleek het energieverbruik wel 
meer dan gehalveerd. In cijfers uitdrukt: vóór de besparende 
maatregelen bedroeg het stroomverbruik 25.000 kWh. Na ver-
vanging van oude lampen door LED verlichting is het verbruik 
teruggebracht naar 10.000 kWh. 
Inmiddels heeft de Werkgroep Sonswijck Duurzaam ervoor 
gezorgd dat de verschillende VvE’s van Park Sonswijk met 
elkaar ervaringen hebben uitgewisseld op het terrein van 
duurzaamheid. Daarbij wordt de werkgroep ondersteund 
door de campagne ArnhemAAN.  Een van de concrete resul-
taten is een bijeenkomst over duurzaamheid voor de gehele 
Burgemeesterswijk in november.  
ArnhemAAN is een initiatief van een groep Arnhemmers die 
het duurzaam omgaan met energie in de stad willen stimule-
ren. Het project wordt vanuit de gemeente ondersteund door 
het programma New Energy made in Arnhem. ArnhemAAN 
inventariseert wat er allemaal op het gebied van duurzaamheid 
gebeurt in de stad en beantwoordt vragen van particulieren 
en bedrijven op dit gebied. Wie een idee heeft op het gebied 
van duurzame energie en hiermee aan de slag wil kan de hulp 
inroepen van een zogeheten AANjager.
Meer informatie over energiebesparing en duurzame maatre-
gelen is te krijgen via ArnhemAAN (www.arnhemaan.nl ) of via 
het digitale Energieloket Midden-Gelderland (www.elmg.nl). 

Johan Bosveld

Park Sonswijck op 
de duurzame toer 
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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!

Bewoners van het onderste deel van de Sweerts 
de Landasstraat maken zich grote zorgen over de 
komst van een opvanghuis voor zwerfjongeren op 
nr. 77 en een begeleid wonen-project voor pro-
bleemjongeren op de nummers 79 en 81. De buurt 
vreest overlast omdat er een grote concentratie zal 
ontstaan van een moeilijke doelgroep. 

De afgelopen maanden stonden de drie panden leeg, 
maar de buurtbewoners vrezen dat dit stilte voor de storm 
is. Welzijnsorganisatie Pactum heeft bij het gemeentebe-
stuur een vergunning aangevraagd voor dag- en nacht-
opvang voor maximaal 10 zwerfjongeren. Pactum vangt 
deze jongeren nu op in een huis in de Parkstraat, maar 
daar moeten zij vertrekken. Na een lange zoektocht naar 
een geschikt pand is alleen Sweerts de Landasstraat 77 
overgebleven en Pactum wil snel beginnen met een ver-
bouwing om de woning geschikt te maken voor de jonge-
ren en hun begeleiders. 

Het gemeentebestuur van Arnhem verleende in februari 
van dit jaar een omgevingsvergunning voor de wijziging 
van het gebruik van nummer 77. Het pand heeft nu nog 
een woonbestemming, maar Pactum wil het gebruik uit-
breiden met dagopvang, nachtopvang, een kantoor, dag-
activiteiten voor jongeren die niet in het pand overnach-
ten en spreekuren voor ambulante hulpverlening. 

Individuele omwonenden en de Wijkvereniging dienden 
daarna een bezwaarschrift in tegen het besluit van het 
gemeentebestuur en vroegen de rechter bovendien een 
voorlopige voorziening te treffen omdat de verbouwings-
werkzaamheden al waren begonnen. Een voorlopige 
voorziening is een spoedprocedure bij de rechter om 
te voorkomen dat een onomkeerbare situatie ontstaat. 
Werkzaamheden moeten worden stilgelegd tot de rechter 
een besluit heeft genomen. 

Rechter
Donderdag 14 juli troffen de betrokken partijen elkaar 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem. 
Peter Damen, woordvoerder van de verontruste buurtbe-
woners, bracht naar voren dat een concentratie van zoveel 
problematische doelgroepen in drie naast elkaar gelegen 
panden voor een “kruisbestuiving” zal zorgen en toename 
van problemen. “Deze plek in de Burgemeesterswijk wordt 
extreem belast.” Daarnaast zijn er al bestaande opvanglo-
caties op Sweerts de Landasstraat nr. 54, Bouriciusstraat 
2b/4 en Bouriusstraat 7. “Als buurt zijn wij niet tegen 
opvang van kwetsbare groepen, het gaat ons om de con-
centratie in een klein gebied.”

De vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem en 
Pactum daarentegen verwachten geen toename van de 
overlast. “Onze zwerfjongeren herken je niet als zodanig. 
Zij gaan gewoon naar hun opleiding, hun werk of doen 

vrijwilligerswerk. Tussen 22.00 en 23.00 uur 
moeten zij zich melden, overlast wordt door ons niet geto-
lereerd”, aldus een woordvoerder van Pactum. 

Rudolf Jekel wees de rechter er namens de Wijkvereniging 
op dat gemeente Arnhem geen spreidingsbeleid heeft. 
Concentratie van zoveel opvanglocaties binnen een 
klein gebied in een woonwijk is volgens hem volstrekt 
onverantwoord. Voorzitter Gerard Slag viel hem bij: 
“Het risico bestaat dat grote particuliere huizen in de 
Burgemeesterswijk voor dit doel worden opgekocht.”

Panden 79 en 81
Wat er met de naastgelegen panden 79 en 81 gaat 
gebeuren is nog vrij onduidelijk. Tot voor kort was daar 
een beschermd wonen-project voor jongvolwassenen met 
een psychiatrische of psychische problematiek, dat bege-
leid werd door de kerkelijke organisatie 4YourCare. Deze 
organisatie is onlangs verhuisd en de panden staan leeg. 
Een nieuwe zorgaanbieder, Zorgtrium, wil er opnieuw pro-
bleemjongeren en (jong)volwassenen huisvesten, maar 
communiceert tot nu toe niet met de buurt. Op de website 
van Zorgtrium staat inmiddels informatie en een foto van 
het pand nr. 81 waarbij Karim Ben Atmach als contactper-
soon staat vermeld.

Atmach wil alleen kwijt dat hij twee maanden geleden con-
tact heeft gehad met een wijkmanager van de gemeente 
over zijn plannen in de Sweerts de Landasstraat. Hij zegt 
de “intentie” te hebben om een inloopbijeenkomst voor de 
buurt te organiseren om nader kennis te maken, maar wil 
daar nog niets over toezeggen. 

Juridisch kunnen de buurtbewoners de komst van deze 
zorgaanbieder niet tegenhouden omdat de panden 79 en 
81 de bestemming kamerverhuur hebben. Een gebruiks-
vergunning is inmiddels binnen, aldus Atmach.

Gebrek aan communicatie 
Peter Damen is, namens de verontruste buurtbewoners 
verontwaardigd over het gebrek aan communicatie door 
zowel Zorgtrium als Pactum. Hij wees de rechter ook op 
de gemeente Breda waar burgemeester Paul Depla de 
aandacht vestigt op de stijging van het aantal aanvragen 
voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). In de zorg-
branche zijn tegenwoordig PGB-fraudeurs actief, zei Depla 
in een interview in mei in De Volkskrant. Of die situatie 
zich ook in Arnhem voordoet, weten de buurtbewoners 
niet, maar een betere communicatie had in ieder geval de 
vrees voor zulke toestanden weggenomen. 

De rechter doet 28 juni uitspraak over het toewijzen van 
de voorlopige voorziening voor Sweerts de Landasstraat 
77. Op dat moment is deze Wijkcontact al gedrukt. De 
website BWArnhem.nl zal de beslissing van de rechter 
daarom zo spoedig mogelijk publiceren.  

LEEGSTAANDE PANDEN SWEERTS DE LANDASSTRAAT 

Zorgen over opvang 
probleemjongeren



Wat textielrestaurator 
Liesbeth van Ravels doet 
komt in de buurt van toveren 
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In de Burgemeesterswijk wonen mensen met bij-
zondere beroepen: een van hen is Liesbeth van 
Ravels. Ze heeft van textielrestauratie haar beroep 
gemaakt. Vanuit haar atelier aan de Zijpendaalseweg 
werkt ze al zo’n tien jaar als restaurator. ‘We wor-
den vaak ‘restaurateur’ genoemd’, zegt Liesbeth 
enigszins verontwaardigd, ‘maar een restaurateur 
is iemand die in de horeca werkt!’. 
    
Een textielrestaurator gaat met allerlei technieken de 
slijtage, schade en biologische aantasting (bijvoorbeeld 
door schimmels) te lijf om de levensduur van objecten te 
verlengen. Liesbeth: ‘Bij biologische aantasting wil ik een 
object liever niet in mijn atelier hebben. De laboratorium-
school, verderop aan de Zijpendaalseweg, vriest objecten 
dan voor mij in bij –20 graden; daarna kunnen ze veilig 
in mijn atelier gereinigd worden’. 
Vroeger was het gebruikelijk dat bij restauratie van 
textiel alles uit elkaar gehaald werd en daarna opnieuw 
in elkaar gezet. Nu laat een restaurator het liefst alles 
zoveel mogelijk zoals het is. ‘Authenticiteit vinden we nu 
belangrijk’, aldus Liesbeth. ‘We zijn gericht op camou-
flage, steunlagen aanbrengen, zodat wie er naar kijkt op 
de eerste plaats de schoonheid van het object ervaart en 
het oog niet op de schade valt.’  
‘Het vak heeft cultuurhistorische kanten’, aldus Liesbeth, 
‘maar in wezen is het een heel technisch vak’. In heel 
Nederland heeft zij zo’n dertig collega’s in de discipline 
textiel (zie: www.restaurator.nl). Een beschermd beroep 
is restaurator (nog) niet; wel is er een keurmerk in ont-
wikkeling. 

Ting op zijde 
Enige tijd geleden vroeg een galerie in Enschede om een 
doek van de Chinees-Amerikaanse kunstschilder Walasse 
Ting, die veel samenwerkte met Karel Appel, uit de 
kreukels te halen en op te spannen. De afbeelding - fel 
gekleurde papegaaien - was geschilderd op kunstzijde en 
voorzien van een opdracht van Ting zelf. ‘Als restaurator 
ga je zo’n doek beslist NIET strijken’, vertelt Liesbeth. 
‘Warmte is schadelijk voor textiel en verf: het versnelt 
de degradatie’. Het is gelukt om het doek weer helemaal 
mooi en strak op te spannen. Om de signering zichtbaar 
te houden heeft de galerie het opgespannen doek in een 
baklijst geplaatst. Dat is een lijst in de vorm van een bak 
waar je het doek in legt. Echter: de galerie verkocht het 
doek vervolgens aan een klant in het Verre Oosten. Toen 
kwam de vraag: kan het doek weer uit de lijst en opge-
vouwen in een koffertje verpakt worden? Liesbeth heeft 
dat sterk ontraden: ‘Dan zouden we weer terug bij af 
geweest zijn’. Vervolgens kwam de nieuwe eigenaar met 
het verzoek of zij met dat koffertje naar Azië wilde reizen 
om het daar op de juiste manier opnieuw op te spannen. 
Liesbeth: ‘Het was een verleidelijk voorstel maar toch heb 
ik het niet gedaan. Uiteindelijk is het doek als schilderij 
verstuurd. Dat was de beste oplossing!’ 

Een vak naar je hart
Werken als restaurator is Liesbeths tweede loopbaan. Na 
de middelbare school droomde ze ervan om naar de oplei-
ding TeHaTex (lerarenopleiding tekenen, handvaardigheid 
en textiele werkvormen) te gaan. Echter: ze werd twee 
keer uitgeloot. Na jarenlang gewerkt te hebben als secre-

taresse bleef het toch kriebelen. Het talent om creatief, 
precies en technisch werk te doen zit in de familie, denkt 
ze. Haar vader kon ook heel goed dingen maken, getuige 
enkele prachtige houtsnijwerken die in haar atelier han-
gen. Van de switch naar textielrestaurator heeft zij beslist 
geen spijt. Liesbeth: ‘Ik draag het cultureel erfgoed een 
warm hart toe en ik hou ook erg van de techniek. Helaas 
heeft mijn vader, die in 2000 overleden is, mijn keus voor 
dit vak niet meer meegemaakt’.  
In 2009 is Liesbeth afgestudeerd aan de Hbo-opleiding 
voor textielrestaurator bij het ICN (Instituut Collectie 
Nederland). Een vierjarige fulltime opleiding met zowel 
theorie als praktijk. 

Van Emma tot Rothko 
Liesbeth heeft de afgelopen jaren zeer uiteenlopende res-
tauratieopdrachten uitgevoerd voor allerlei opdrachtge-
vers. Zo restaureerde ze voor het Kröller-Müller Museum 
een brede, vilten bank van Robert Morris die deels ver-
vormd was en waarvoor ze een steunconstructie maakte, 
en een vijftien meter lang gesjabloneerd werk van onge-
bleekte katoen uit de Arte Povera stroming (van Mario 
Merz) waarvan de randen beschadigd waren. 
Voor het stiltecentrum van de Hogeschool Arnhem-
Nijmegen herstelde ze een bijna vijf meter lange, digitale 
print van het werk Seagram Mural section 6 van Mark 
Rothko. In de dubbele laag polyester was een scheurtje 
ontstaan. De restauratie mocht in het grote rode vlak, 
typisch Rothko, niet opvallen en dat is haar gelukt. 
Liesbeth heeft veel gewerkt voor Museum Paleis Het Loo. 
Zo nam zij een chaise longue van koningin Emma onder 
handen. De zijden bekledingsstof was door de inwerking 
van licht beschadigd. Door een deel van de oorspron-
kelijk stof tussen twee steunlagen te zetten heeft ze de 
stoel weer presentabel en hanteerbaar gemaakt. Veel 
werk had ze aan het herstel van de versieringen, zoals 
de kralenfranje  aan de onderkant. Ze herstelde ook een 
haardscherm dat koningin Emma, die veel van handwer-
ken hield, zelf geborduurd had. Het museum vroeg haar 
bovendien te helpen bij het transport naar Amsterdam 
van de inhuldigingsjapon van koningin Wilhelmina (1898). 
De jurk was gemaakt van verzwaarde zijde; een stof die 
eigenlijk maar zo’n dertig jaar mee kan. Om de stof te 
beschermen mocht deze niet bewegen tijdens het trans-
port. Met een kist, waarin de jurk stabiel op een vaste 
ondersteuning geplaatst kon worden en met Tyvek hoe-
zen, is de klus geklaard.  
Heel andere opdrachten waren het herstel van een 13e 
eeuwse uncu (poncho) uit de Inca-tijd (waarvan lijkvocht 
de vezels verteerd had waardoor de afbeeldingen niet 
goed zichtbaar meer waren) en een kazuifel uit 1525. De 
versierende banden daarvan, de aurifriezen, zijn gebor-
duurd met gouddraad, met zijde en afgezet met piepklei-
ne pareltjes. Met spansteken en tule kreeg ze het soms 
half vergane materiaal weer op z’n plaats.  
 
Ultrasone bevochtiger 
De kunst is om leveranciers te vinden die passend mate-
riaal leveren. Liesbeth: ‘Mensen zeggen vaak: waar haal 
je al die oude materialen toch vandaan? Maar ik werk met 
nieuw materiaal. Want het oude materiaal is vaak door de 
tand des tijd aangetast en je wil wel dat de restauratie 
lang meegaat’.

Liesbeth van Ravels in Museum Het Loo aan het werk om 
de chaise longue van koningin Emma te restaureren. 
Foto: Charles de Smet

Bijzondere beroepen in de wijk
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Belangrijke hulpmaterialen zijn flinterdunne zijde-crêpe-
line, tule (polyamide) en Japans papier. De passende 
kleur spoort Liesbeth op bij de leverancier, ze verft het 
materiaal zelf of laat het anderen doen. Bij de restauratie 
combineert ze naaien en lijmen vaak. Het is bijna allemaal 
handwerk, vaak met een kleine, kromme naald. Lijmen 
doet ze soms heel lokaal met een injectienaald, bij grotere 
oppervlaktes gebruikt ze thermoplastische lijm. De lijm 
stelt ze vaak zelf samen, in verschillende concentraties 
en diktes. Om verharde vouwen in het weefsel soepel te 
maken past ze ultrasone bevochtiging toe in plaats van 
strijken of wassen. Restauratie stelt hoge eisen aan de 
werkhouding. Je zit als restaurator vaak in een onmoge-
lijke houding; op je knieën, voorover gebogen. Het vereist 
een speciale loep om alles goed te kunnen zien. 

Kennis overdragen 
Liesbeth geeft ook trainingen, lezingen en advies. Zo ver-
zorgde zij vorig jaar een training bij het Zeeuws Museum 
in Middelburg voor medewerkers (meest vrijwilligers) 
over preventief conserveren van textiel. Zo’n training 
gaat zij in oktober ook geven in het Rozet in Arnhem (zie: 
ww.cultuurcollege.nl). Voor Erfgoed Gelderland geeft ze 
als materiaalspecialist textiel advies aan beheerders van 
kleinere musea en collecties of van historische interieurs. 
Voor de afdeling Conservering en Restauratie van de 
Universiteit van Amsterdam begeleidde ze een stagiair. Ze 
wil haar specialistische kennis graag overdragen.

Van merklap tot cocktailjurk 
Behalve van musea krijgt Liesbeth ook opdrachten van 
particulieren. Zo kwam er iemand met een merklap (een 
geborduurde lap, met bijvoorbeeld het alfabet, cijfers en 
diverse afbeeldingen van bloemen en voorwerpen) die 
ernstige waterschade had opgelopen waardoor een deel 
van de afbeelding slecht zichtbaar was geworden. Iemand 
anders kwam met een oude knipmuts die verkeerd opge-
borgen was en allerlei vouwen had die niet meer te ver-

wijderen leken. Voor andere particuliere opdrachtgevers 
herstelde ze een cocktailjurk en een doopjurkje. Liesbeth: 
‘Ik restaureer ook kostuumaccessoires zoals hoeden, tas-
sen, waaiers en handschoenen.’

Het werkproces van begin tot eind
Werk komt veelal via via binnen. De projecten vergen 
vaak veel tijd, geduld en nauwkeurigheid. Omdat het 
arbeidsintensief is, is restaureren niet goedkoop. Eerst is 
er de aanbesteding en het opstellen van een plan. ‘Lastig 
is dat beslissers wel over het geld gaan maar vaak geen 
verstand hebben van wat een restauratie vergt’, aldus 
Liesbeth. ‘Na de bezuinigingen op de kunsten (2008 en 
daarna) zijn veel restauratoren bij musea ontslagen. Nu 
worden ze vaak alleen nog ingehuurd per project. Vaste 
banen als textielrestaurator zijn er nauwelijks meer in 
Nederlandse musea.’ 
Soms dient de opdrachtgever – op basis van het plan 
- nog fondsen te verwerven. Daarna kan Liesbeth pas 
beginnen met materiaal bestellen en beoordelen, het ate-
lier aanpassen zodat het object er goed in geplaatst kan 
worden, soms gereedschappen of andere hulpmiddelen 
aanschaffen of zelf maken. Tijdens de uitvoering docu-
menteert ze alles met foto’s en een verslag. 

Toveren
Tijdens ons gesprek verzucht Liesbeth: ‘Toveren kunnen 
we niet’. De voorbeelden van haar werk, die ze laat zien, 
geven de kijker echter het gevoel dat, wat zij doet, toch 
wel heel dicht bij toveren in de buurt komt. De uitda-
gingen van dit bijzondere beroep zijn talrijk: technische 
oplossingen vinden die passen bij het object en bij de 
kunstenaar die het in een recent of ver verleden gemaakt 
heeft; samenwerken met andere disciplines, opdrachtge-
vers en leveranciers; gevoel voor kunst, inzicht in cultu-
rele achtergronden en last but not least als professioneel 
zelfstandige je loopbaan vorm geven. 

Ida Bontius

De op zijde geschilderde papegaaien van de Chinees-
Amerikaanse kunstenaar Walasse Ting liggen klaar om 
uit de kreukels gehaald en opgespannen te worden. Foto: 
Liesbeth van Ravels

Liesbeth geeft een training aan 
vrijwilligers. Foto: Janneke de Wit

Liesbeth bezig met het zeer lokaal aanbrengen van lijm op de banden (aurifriezen) van een kazuifel uit 1525. 
Foto: Emmy de Groot

Voor meer informatie: www.vanravelstextielrestauratie.nl of bel 06-13558008
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Zie hier het contrast tussen Sweerts de Landasstraat 89-93 en de achterkant van 
de naastgele-gen flat in de Bouriciusstraat. Grandeur uit het begin van de 20-ste 
eeuw versus wederopbouw-aanzien in 1956.

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

Verliefde Kijk op de Wijk



Courant bekend dat zij persoonlijk zouden rondgaan met 
intekenlijsten voor giften. 
Jolles was ook  bestuurslid van de schouwburg, wat niet 
strijdig werd geacht met zijn lidmaatschap van de raads-
commissie voor de schouwburg. Hij geneerde zich er niet 
voor om in de loges van het theater te collecteren voor 
Armenzorg. In 1900 nam hij na wrijvingen ontslag uit de 
raadscommissie.

Op 13 januari 1894 richtten de baronnen  Barthold 
Philip en Frans Hendrik van Verschuer samen met wet-
houder Cordes en raadslid Jolles de vereniging voor 
sociale woningbouw  ‘Openbaar Belang’ op. Zij kregen 
in korte tijd geld bij elkaar voor een bouwproject in de 
wijk Lombok. ‘Openbaar Belang’ bestaat nog steeds. De 
gebroeders Van Verschuer waren tien jaar later bovendien 
mede-oprichters van de vereniging ‘Volkshuisvesting’ die 
de Van Verschuerwijk liet bouwen.

Wethouder
In 1892 was Jolles al verkozen tot ‘hulpwethouder’, spe-
ciaal in financiële aangelegenheden. Pas in 1899 werd hij 
echt wethouder, in het bijzonder belast met het toezicht 
op de burgerlijke stand, de armenzorg en het gemeente-
ziekenhuis. Dat hij geen wethouder van financiën werd, 
kwam door de omstandigheid dat die post al was bezet 
door de even deskundige Hendrik Jan Cordes. Pas na 
diens afscheid in het voorjaar van 1910 kon Jolles door-
schuiven naar de portefeuille van financiën, maar toen 
speelde hij zelf ook al met het idee om te vertrekken.

In de zomer van 1901 organiseerde de Vereniging 
tot Inrichting van Gemeentelijke Tentoonstellingen van 

NAAMGEVERS
Dit is de allerlaatste aflevering van de serie van Bert Koene over burgemeesters en wethouders naar 
wie een straat in onze wijk genoemd is. Alle straten zijn nu aan bod geweest; eerst die van de bur-
gemeesters, daarna die van de wethouders. Johan Bosveld maakte voor de achterpagina foto’s van 
de straten zoals deze nu zijn.
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Met wethouder Jolles eindigt onze serie over de 
naamgevers van straten in de Burgemeesterswijk. 
Dat hij als laatste aan de beurt komt, heeft 
geen andere reden dan dat hij later in het ambt 
is gekomen dan de drie andere vernoemde 
wethouders. Jolles was een vermogend man, 
maar zette zich vooral in voor de armen. Door een 
wat stekelige manier van optreden riep hij soms 
onnodig weerstand op. 
 
Heer in goeden doen
Albertus Richardus Jolles werd op 9 augustus 1839 gebo-
ren in Amsterdam. In het voetspoor van zijn vader werd 
hij in die stad beursmakelaar als vennoot van het com-
missionairshuis Jolles &Co. Op 27 april 1882 trouwde hij 
in Arnhem met Henriette Elisabeth (Betsy) Verschoor. Dat 
was zijn derde huwelijk. Zijn eerste en tweede echtgenote 

waren na huwelijken van nog geen jaar overleden. Het 
echtpaar Jolles-Verschoor vestigde zich in Arnhem. Nog 
steeds lachte gezinsgeluk hem niet toe: in de Arnhemsche 
Courant van 12 februari 1883 maakte A.R. Jolles bekend 
dat zijn echtgenote was bevallen van een dode zoon.
Jolles zat er door zijn belang in de commissionairsfirma 
warmpjes bij. Tijdens zijn eerste jaren in Arnhem had 
hij geen echte werkkring. Voordat hij in het stadsbestuur 
kwam, hield hij het op ‘particulier’ wanneer hij zijn beroep 
moest aangeven. Hij pikte overigens wel een paar func-
ties in het bedrijfsleven op. Rond 1890 was hij directeur 

van Tabakmaatschappij ‘Sambas’. Later is hij commis-
saris geweest van de Arnhemsche Stoomsleephelling-
Maatschappij en van de Levensverzekering-Maatschappij 
‘Arnhem’.

JOLLES WAS EEN VERMOGEND MAN, DIE 
ZICH VOORAL INZETTE VOOR DE ARMEN.

Raadslid
Jolles werd op 9 maart 1889 geïnstalleerd als raads-
lid. Nog in datzelfde jaar haalde zijn naam de lande-
lijke dagbladen naar aanleiding van een ongeluk op het 
Artilleriepark. Daar was een suïcidale Gele Rijder erin 
geslaagd zich met zijn eigen kanon aan flarden te schie-
ten, waarbij echter ook een volgeladen munitiewagen was 
geraakt die daarop ontplofte. Door de resulterende explo-

sie waren tot in de wijde omtrek 
ruiten gesprongen. Dit voorval 
is in Wijkcontact al uitgebreid 
besproken in de nummers van 
februari 2017 en april 2017. Het 
is een merkwaardig toeval dat 
juist het raadslid Jolles, naar 
wie 23 jaar later een straat bij 
het Artilleriepark vernoemd zou 
worden, er bij de burgemeester 
op aandrong om de minister 
van oorlog achter de vodden 
te zitten voor strengere veilig-
heidsmaatregelen. 

Al voor zijn lidmaatschap van 
de gemeenteraad was Jolles 
bestuurslid geworden van diver-
se liefdadigheidsverenigingen. 
Dat werden er nu veel meer. 
In 1891 was hij een van de 
oprichters van de Vereniging 
Armenzorg, die een belang-
rijke instantie werd voor het 

organiseren van steun aan hulpbehoevenden. Hij was 
ook  bestuurslid (meestal penningmeester) van het 
Herstellingsoord voor Drankzuchtigen,  de Arnhemse 
Gaarkeuken, de Vereniging Volksbad,  de Arnhemse 
Badinrichting, de gemeentelijke bewaarscholen, de afde-
ling Arnhem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
en het Nederlands Genootschap tot Zedelijke Verbetering 
der Gevangenen. Hij schrok er niet voor terug voor goede 
doelen de straat op te gaan. Zo maakten in november 
1890 de leden van de Kindervoedingscommissie, onder 
wie penningmeester A.R. Jolles, in de Arnhemsche 

Kunstwerken van Levende Meesters te Arnhem, waar-
van Jolles bestuurslid was, een grote expositie in Musis 
Sacrum. Uit eigen bezit stelde hij drie schilderijen van 
Jacob Maris ter beschikking. 
Na de aankoop van park Sonsbeek door de stad schonk 
Jolles in 1902 de geldelijke middelen om de nog steeds 
bestaande hertenkamp in te richten. Hij wilde niet als de 
schenker bekend staan – de aanleg heette te geschieden 
op kosten van ‘een belangstellend ingezetene’ – maar 
natuurlijk lekte toch uit dat hij de gulle gever was.
Mevrouw Jolles-Verschoor overleed in 1908, volgens de 
overlijdensadvertentie ‘na een lang en smartelijk lijden’. 
Vóór haar ziekte was zij opvallend actief in het openbare 
leven. Zij is onder andere lid geweest van de commissie  
van toezicht op het middelbaar onderwijs . 

Door zijn late benoeming is Albert Jolles niet bijzonder 
lang wethouder geweest. Hij vroeg in september 1910 
ontslag aan. Hij was toen 71 jaar oud. Als reden noemde 
hij familieomstandigheden. Bij zijn afscheid werden zijn 
kennis en kunde uitvoerig geloofd, maar burgemeester 
Van Heemstra maakte er in zijn toespraak toch ook toe-
speling op dat Jolles’ tijd in het openbaar bestuur niet 
zonder wrijvingen was verlopen. 
Twee jaar later werd Jolles naamgever van een straat, 
tegelijk met zijn vroegere collega’s Cordes en Van Nispen. 
Zelf woonde hij toen al niet meer in Arnhem.  Hij was 
enkele maanden na zijn aftreden naar Utrecht verhuisd, 
waar zijn zoon in opleiding was voor arts. Hij overleed op 
7 juni 1920 in Rotterdam, inwonend bij zijn zoon.

Bert Koene

Jolles te midden van het bestuur van de Vereniging Armenzorg. 
(Beeldbank Gelders Archief.) 

De Jollesstraat

Gele Rijders met hun gezinnen langs de Zijpendaalseweg bij Sonsbeek.  
Jolles betaalde uit eigen zak de inrichting van het hertenkamp. (Beeldbank Gelders Archief.)

Verkiezingsadvertentie in de 
Arnhemsche Courant van 18 
januari 1889
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