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Dakbedekkingen en Onderhoudsbedri j f

Niet de eerste, Wel de beste!

• Bitumineuze bedekkingen

•  Dakpannen- en Shingle daken

•  Zink-, Koper- en Loodwerken

•  Houtherstel/timmerwerk

•  Renovatie - Reparatie - Isolatie

•  Velux dakramen - Lichtkoepels

• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

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

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

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

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

Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel

Uw actieve makelaar in Arnhem e.o.

Uw makelaar voor succes!

n  Amsterdamseweg 124

n  6814 GH Arnhem

n  telefoon 026 - 351 92 00

n  www.petradekleermaeker.nl

n  info@petradekleermaeker.nl
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Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen

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

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

Verzeker U van 
een goede toekomst

Glasz Assurantiën bv
026 442 38 51 

G.A. van Nispenstraat 45 
6814 JA  Arnhem

info@glasz.nl
www.glasz.nl

“Taormina” 
Zijden bloemen en Brocante

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

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

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

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

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

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

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

www.krijnentimmerwerken.nl  •  info@ krijnentimmerwerken.nl

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

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

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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Plannen voor een wijkdiner, 
een speciale themaochtend 
en een jubileumboek

In mei 2020 bestaat de wijkvereniging van de Burgemeesterswijk 
40 jaar. Dat lijkt nog ver weg, maar achter de schermen wordt nu al 
nagedacht hoe we dit jubileum op een mooie manier kunnen vieren. 
Barend Freriks en René Muller gaan de kar trekken en zijn al druk 
bezig plannen te maken. Barend Freriks was jarenlang voorzitter 
van het bestuur van de wijkvereniging en ook René Muller heeft 
zijn sporen verdiend als bestuurslid. Beide mannen zijn al enige tijd 
gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Toen het bestuurslid dat 
zich met het jubileum bezig zou houden aangaf dat hij te druk was 
met zijn werk en gezin, hebben Freriks en Muller zich aangeboden 
voor de klus. René Muller: “Ik ben ook bij het 25-jarig jubileum 
betrokken geweest en wil me op deze manier graag weer inzet-
ten voor de wijk”. Datzelfde geldt ook voor de ex-voorzitter. Niet 
alle plannen zijn nog concreet maar hij benadrukt nu alvast het 
uitgangspunt. “We gaan het jubileum organiseren met en voor de 
wijkbewoners, daar gaat het tenslotte om in een wijkvereniging”.

Er zijn al verschillende plannen. Zo is er contact met de groep die 
de themabijeenkomsten op dinsdagochtend in De Bakermat orga-
niseert. “Het idee is om een themaochtend te organiseren over de 
Burgemeesterswijk. Daarin zal aandacht zijn voor de bouwkundige 
geschiedenis van de wijk, maar ook voor de verhalen van wijkbe-
woners”, vertellen de mannen. En natuurlijk is er contact met de 
kunst- en cultuurcommissie van de wijk. Die commissie is bezig 
met de voorbereiding van een bijzonder project, ‘De smaak van de 
burgemeester’. “Dit wordt een groots en verrassend diner, alleen 
voor wijkbewoners, waarbij we elkaar ontmoeten en kunst zullen 
proeven en ervaren”, heeft de commissie al laten weten.

Tot slot zijn er plannen voor een jubileumboek. Hoe dat eruit gaat 
zien is nog niet bekend, maar ook daar wordt al hard over nage-
dacht. Vast staat wel dat ook in het boek de wijkbewoners centraal 
zullen staan. Er is al een eerste bijeenkomst geweest om ideeën uit 
wisselen. Die varieerden van portretten van straten in de wijk, een 
historisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen - denk bijvoor-
beeld aan de V1-inslag en de geschiedenis van het Nepromaterrein 
-, tot aandacht voor (verdwenen) bedrijven en een speciaal boek 
voor jonge kinderen. Begin volgend jaar moeten duidelijk worden 
hoe het boek eruit komt te zien.
In Wijkcontact houden we u volgend jaar regelmatig op de hoogte 
van alles wat met het jubileum te maken heeft. Voor nu hebben we 
alvast een oproep: bent of kent u een wijkbewoner die al veel heeft 
meegemaakt in onze wijk? Of heeft u oude foto’s of filmpjes van de 
wijk? We komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken via 
redactie@burgemeesterswijkarnhem.nl

Hanneke Nagel

Commissie Leefomgeving 
zoekt nieuwe leden
Wilt u zich inzetten voor verbetering 
van de leefomgeving in onze wijk? 
Meldt u dan aan voor de Commissie 
Leefomgeving. Wij willen de samen-
werking met de gemeente inten-
siveren en werken van de eerder 
geformuleerde stedenbouwkundige 
wijkvisie.
Neem contact op met Dick van 
Aalten (voorzitter) 06 45108988

oproep

Intocht Sinterklaas
Ook dit jaar verzorgde de feestcommis-
sie weer een puike, feestelijke intocht van 
Sinterklaas in onze wijk. Het onthaal op 
zaterdag 24 november trok heel veel kin-
deren met hun pappa’s, mamma’s, opa’s en 
oma’s. Na de intocht was er nog een feest in 
een uitpuilende Diaconessenkerk.
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Tentoonstelling in Den Haag en 
documentaire over zijn werk 
Eerbetoon aan 
kunstenaar Ad Gerritsen

Het bijna levensgrote schilderij hangt in de woon-
kamer, boven een klein tafeltje met daarop een 
foto van beeldend kunstenaar Ad Gerritsen en zijn 
vrouw Marianne. Het schilderij heet ‘Walging’ en 
is een karakteristiek voorbeeld van het werk van 
Gerritsen. Overal in de woning aan de Van Lawick 
van Pabststraat hangen en staan werken van de in 
april 2015 op 75-jarige leeftijd overleden kunste-
naar. Zijn weduwe Marianne woont er nog altijd, 
mét hondje Sousa, en van hieruit beheert ze zijn 
nagelaten werk - voor zover dat niet al is geschon-
ken aan musea in den lande - en controleert ze het 
opruimen van Gerritsens atelier in Heveadorp.

Sinds het overlijden van Ad was zijn echtgenote nauw 
betrokken bij wat uiteindelijk een groots en groot eer-
betoon aan de Arnhemse kunstenaar is geworden: de 
overzichtstentoonstelling Actualiteiten/Topicalities in het 
Haagse Gemeentemuseum. Verspreid over maar liefst 
elf zalen hangen hier van 1 december 2018 tot 17 maart 
2019 zo’n zeventig schilderijen, gemaakt over een grote 
periode in zijn kunstenaarsleven. "Het is zo enorm res-
pectvol naar Ad toe’’, zegt Marianne als ze voorafgaand 
aan de officiële opening over de tentoonstelling vertelt.
De expositie is volgens Marianne Gerritsen vooral te dan-
ken aan de inzet van het Gemeentemuseum in Den Haag 
en AkzoNobel Art Foundation, die beide al veel werk van 
Gerritsen bezaten. Verder hebben het Museum Arnhem 
en verscheidene particulieren werk in bruikleen gegeven. 
"Het Haagse Gemeentemuseum heeft heel erg gelobbyd 
voor de expositie”, vertelt Marianne. "En als eerbetoon 
aan Ad en als dank voor de schenking van zijn werk gaf 
AkzoNobel ArtFoundation opdracht om een documentaire 
over hem te maken.” In die documentaire, van schrijver 
Mischa Andriessen en filmmaker Gerrit Schreurs, wordt 
een beeld geschetst van de kunstenaar en zijn werk aan 
de hand van onder meer interviews met oud-studenten 
en collega-kunstenaars en met kleinzoon Levy met wie 
Ad Gerritsen zijn laatste werken voorbereidde. De film 
toont ook Gerritsen zelf, aan het werk en aan het woord. 
De documentaire is tijdens de expositie in het museum 
te zien.

Voor Marianne Gerritsen zijn de laatste maanden van dit 
jaar hard werken. Er moesten moeilijke keuzes worden 
gemaakt voor de tentoonstelling, maar ook het atelier in 
Heveadorp moet worden ontruimd. "Ik heb de selectie 
van werken die moeten worden bewaard en werken die 
moeten worden vernietigd aan de Stichting Plaatsmaken 
overgelaten”, zegt ze. Ze voegt eraan toe dat die selectie 

ook qua omvang een enorme klus was. "Ad kon niets weg-
doen, hij had heel veel moeite om ergens afstand van te 
doen. En als je beseft dat hij al vanaf zijn 18e beeldend 
kunstenaar was, snap je hoeveel er in dat atelier staat.” 
Het is zoals Inge Pollet, gastcurator van de overzichts-
tentoonstelling ‘Berichten van de Spotvogel’ in 2015 in 
Museum Arnhem al schreef over het atelier: ‘Ad blijkt een 
enorme verzamelaar te zijn van tamelijk opvallende din-
gen zoals scheerkwasten waar hij een plastic hoofdje op 
zette, foto’s van criminelen die hij in een letterbak plakt, 
ansichtkaarten en voetbalspeldjes. Een opgezet veulen-
tje dat hij heeft bedekt met houten blokjes als luguber 
hoogtepunt. Er hangen bovendien heel wat werkjes en 
krabbels van zijn oud-studenten aan de muur. Ook van 
voormalige patiënten trouwens, uit de tijd dat hij als cre-
atief therapeut werkte in de jaren zeventig’.

Maar behalve met het beheer van al die nagelaten werken 
was Marianne ook druk met de voorbereidingen voor de 
documentaire. De documentairemakers filmden bij haar 
thuis, in het atelier en op tal van andere plekken die voor 
Ad Gerritsen van belang zijn geweest. "Tijdens de officiële 
opening wordt de film voor het eerst vertoond. Ik weet 
niet of ik hem meteen wil zien, het zou de eerste keer zijn 
dat ik Ad weer zie en hoor praten. Misschien krijg ik de 
film tevoren te zien, dan weet ik wat er komt.’’

Een van de schilderijen die in Den Haag komen te hangen 
is het eerdergenoemde ‘Walging’: een oudere man die 
van afschuw zijn tong uitsteekt. Het schilderij is geïnspi-
reerd op een nieuwsfoto die Ad Gerritsen in een krant zag 
staan. Marianne weet om welke foto het gaat, ze laat het 
krantenknipsel zelfs zien, maar het mag van haar niet 
bekend worden. Ze beschouwt het als een ‘geheimpje’ 

Walging (Fotografie: Johan Bosveld)

Pagina uit een plakboek van Ad Gerritsen. Uit Gijs Assmann: 
‘Dit moet een schilderij worden’.

Onder de chocoladeboom. Ad Gerritsen 1999.

Ad Gerritsen (2004), 
Bonn, Petersburg, Kabul 
(Gemeentemuseum Den 
Haag)
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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

Schilder, fotograaf en graficus Ad 
Gerritsen werd in maart 1940 
geboren in Arnhem. Hij ging naar 
de ambachtsschool en volgde een 
opleiding tot banketbakker. Maar 
als kind tekende hij al graag en 
na zijn militaire dienst besloot hij 
naar de Arnhemse kunstacademie 
te gaan. Na anderhalf jaar kreeg 
hij ruzie met een docent, van wie 
hij vond dat die hem dwong tot een 
bepaalde manier van schilderen. 
Daarna ging hij op eigen houtje 
als kunstenaar verder. Tussendoor 
werkte hij ook als docent aan de 
AKI (Akademie voor Kunst en 
Industrie) in Enschede en was hij 
enkele jaren creatief therapeut 
in een psychiatrische instelling 
en in de gevangenis. Een groot 
deel van zijn werkzame leven 
woonde hij met zijn gezin in de 
Burgemeesterswijk. Ad Gerritsen 
overleed op 2 april 2015.
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van Ad. Hoe dan ook, het schilderij 
is een typisch voorbeeld van zijn 
manier van werken. Op die manier 
van werken gaat een van zijn vroe-
gere studenten op de Academie voor 
Kunst en Industrie (AKI), schilder 
en beeldhouwer Gijs Assmann, in. 
Hij bezocht Gerritsen enkele jaren 
voor zijn overlijden in diens atelier. 
In Mister Motley, een digitaal maga-
zine over beeldende kunst schrijft hij 
over zijn bezoek aan Ad Gerritsen: 
‘In zijn schilderijen probeert hij zijn 
onderwerp […] in de kaalst moge-
lijke vorm te laten zien, niet aange-
zet met bedachte concepten, geen 
beschouwing over de verf zelf, geen 
mooimakerij. Aanleiding voor het 
werk van Gerritsen zijn foto’s. Foto’s 
die hij in de krant vindt, maar ook 
foto’s uit wetenschappelijke en histo-
rische boeken en tijdschriften […]. De 
foto’s die Gerritsen kiest zijn eigenlijk 
altijd beladen, maar vaak ontgaat 
de impact of context je. Uiteindelijk 
moet het een schilderij worden. Hij 
trekt ze over, of projecteert ze met 
een episcoop op het schildersdoek. 
Het is dankzij die voorbereiding, door 
de tussenstappen en vervolgens door 
zijn bijna stroeve manier van schilde-
ren, in vereenvoudigde vlakken en in 
zeer uitgesproken en gearticuleerde 
kleuren, dat hij de noodzakelijke 
afstand bereikt die hij tot het onder-
werp zoekt’.
Soms leidde die manier van werken 
tot schilderijen die zijn vrouw niet 
echt konden bekoren. Zo is er het 
reusachtige schilderij (van 2 bij 3 
meter) ‘Beschouwers’ uit 1991 dat 
een aantal uitdrukkingsloze mannen 
en een vrouw rondom een tafel toont 
waarop een paar schedels liggen. “Bij 
een goed schilderij word je verleid 
door de schoonheid, de esthetiek, 
maar er moet ook iets zijn waardoor 
het niet meer uit je hoofd te wis-
sen is”, aldus Ad Gerritsen in een 
commentaar uit de jaren ‘90. Maar 
Marianne was blij dat het schilderij 
uit hun souterrain verdween. Toch 
zijn er oneindig veel dingen waar ze 
geen afstand van zal nemen. Zoals 
een klein boekje, dat ze bij toeval 
vond. Een boekje volgeplakt met 
foto’s, illustraties en teksten. Het was 
een cadeautje van Ad voor haar. Nu 
pas, drie jaar na zijn overlijden heeft 
ze het tussen Ad’s spullen gevonden.

Johan Bosveld

In Maskotte (2011) komen veel van 
Gerritsens thema’s terug zoals de 
‘cliché-mannen; lompe meelopers 
en klierige gasten, maar vooral het 
overall motief van de kwetsbare 
enkeling. Zoals in meer van zijn 
werken, moet de vrouw het hier 
ontgelden. Ze wordt bespot, getrei-
terd, tot het uiterste gedreven. Haar 
werkelijke zelf wordt genegeerd. 
(Uit Inge Pollet, ‘Over de totstand-
koming van Berichten van een spot-
vogel’ in ‘Berichten van een spot-
vogel’)
In Maskotte is een interessant thema 
uit de Tweede Wereldoorlog afge-
beeld: het kaalknippen van moffen-
meisjes, omringd door een joelende 
menigte, een populaire gewoonte 
die in veel steden onderdeel uit-
maakte van de bevrijdingsfeesten. 
Het is niet moeilijk te begrijpen 
wat Gerritsen aan dit onderwerp 
fascineerde. De complexe verhou-
ding tussen dader en slachtoffer, 
de onmachtige eenling ten opzichte 
van de groep, schaamte, de inwis-
selbaarheid van goed en kwaad, 
machtsverhoudingen, de dwang 
van de publieke opinie – het zit 
er allemaal in. […] De stroeve, 
bijna onhandige manier van schil-
deren die Gerritsen zo eigen is, sluit 
naadloos aan bij de ongemakkelijke 
situatie. (Uit Fleur Junier, ‘Gewoon 
zo is helemaal niet zo gewoon’ in 
‘Berichten van een spotvogel’)

Portret van Marianne door Ad Gerritsen 
in 1963. (Fotografie: Johan Bosveld)
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spelen. Toen kwam alles in een stroomversnelling. We zijn 
naar Nederland vertrokken en daar gebleven.”
“Achteraf is het een goede stap geweest, maar in eerste 
instantie was ik tegen het plan om definitief te vertrek-
ken. Ik was bereid alleen in Moskou achter te blijven. Toen 
de chaos in de Sovjet Unie toenam ben ik van mening 
veranderd. Veel druk van mijn ouders was daar niet voor 
nodig.”
Alexej vertelt nuchter over het ingrijpende vertrek: “We 
vertrokken in 1990 als ‘toeristen’ met een paar koffers. 
Verder lieten we alles achter. Alleen onze muziekinstru-
menten namen we mee. Dat wekte geen argwaan want 
ook in de vakantie moest je oefenen.”

Weg uit Hongarije 
Tünde (43) komt oorspronkelijk uit Hongarije. Zij spreekt 
net als haar man perfect Nederlands. In Hongarije is 
zij opgeleid tot fysiotherapeut. Ze ontmoetten elkaar in 
1998, toen Alexej in Boedapest was voor een masterclass 
voor zijn opleiding tot dirigent. Het klikte meteen. Heel 
romantisch is Tünde hem al snel nagereisd naar Arnhem, 
waar hij in 1994 een baan als violist gekregen had bij Het 
Gelders Orkest. “Ik zag het als een avontuur maar in het 
begin was het wel lastig. Ik moest Nederlands leren en 
mijn diplomawaardering duurde eindeloos. Toen kreeg ik 
ook onze twee kinderen waardoor ik het uitoefenen van 
mijn vak nog verder moest uitstellen. Uiteindelijk heb ik 
de fysiotherapie-opleiding in Nederland helemaal opnieuw 
gedaan. Dat vond ik nodig om vanuit een stevige basis 
goed te worden in mijn vak. Ik werk nu al weer 10 jaar 
in Oosterbeek. Ik vind het een heel mooi beroep, heb een 
goede werkplek en fijne collega’s.” 

Cultuurschok
Alexej studeerde in de jaren 80 in Moskou viool aan het 
beroemde Conservatorium van Moskou. Het ligt in het 
centrum van de stad vlakbij het Kremlin. “Presteren was 
de norm. Wij moesten laten zien dat we cultureel beter 
waren dan het Westen. Je studeerde acht uur per dag; 
elke dag. De betere studenten, de elite van de klas, 
oefenden nog meer. In de Sovjet-Unie kon je, als je een-
maal op het conservatorium zat eigenlijk niet meer van 
studie veranderen. Stoppen werd gezien als falen.” 

Eenmaal in Nederland zette Alexej zijn vioolstudie voort 
aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. “Dat 
was me een cultuurschok! Het verschil tussen de opleiding 
in Amsterdam en Moskou was onwerkelijk groot. Alles was 
hier anders. De aanpak voelde voor mij als vrijblijvend. 
Doe wat je wil. Positief is de grotere verantwoordelijkheid 
die bij de student wordt gelegd maar het levert wel min-
der kwaliteit op. Ik was bovendien helemaal in mijn eentje 
in Amsterdam en sprak alleen Russisch. Maar eigenlijk 
heeft dat me gered; als ik Engels had gesproken had ik 
niet zo goed Nederlands geleerd.”

Ook Tünde werd verrast door de andere aanpak van haar 
opleiding in Nederland in vergelijking met Hongarije. 
“Treffend vond ik dat de schooldirecteur bij de opening 
van het studiejaar tegen ons zei: ‘We gaan er echt van uit 
dat jullie de opleiding allemaal afmaken’. Dat spreekt toch 
vanzelf, dacht ik….”

Alexej Pevzner en Tünde Takacs
Moskou en Boedapest 
treffen elkaar in Arnhem 

Het Gelders Orkest 
Alexej is bij Het Gelders Orkest inmiddels opgeklommen 
tot tweede concertmeester. “In die rol ondersteun ik de 
concertmeester, Cécile Huijnen. Het klassieke repertoire 
in zijn volle breedte spreekt mij aan. De negentiende- 
en twintigste-eeuwse romantische muziek boeit mij het 
meeste met componisten als Bruckner en Rachmaninov. 
Ik heb geen speciale voorkeur voor Russische componis-
ten hoewel ik hen – denk ik - misschien wel beter begrijp 
of anders interpreteer.” 
Naast zijn werk bij Het Gelders Orkest is Alexej ook diri-
gent van Arnhem Sinfonietta, een amateurorkest. “Als 
dirigent ‘speel’ je eigenlijk de muziek van het hele orkest. 
Het is weer een heel andere muzikale ervaring. Ik dirigeer 
ook kamermuziek: van klassiek tot modern.” 
Het fonds van Het Gelders Orkest heeft voor hem een viool 
aangekocht die toegeschreven is aan de Napolitaanse 
vioolbouwer Lorenzo Ventapane (1790-1840). “Mijn viool 
is mooi gemaakt en speelt super fijn. Ik waardeer haar 
warme klank en rijkdom aan kleuren.”
Met Het Gelders Orkest heeft Alexej prachtige tournees 
gemaakt, onder andere naar Japan. “Dat was een hoog-
tepunt in mijn loopbaan. De zalen waren altijd vol. Ik 
kon horen dat het publiek wist waar het naar luisterde. 
Japanners zijn meestal nogal ingetogen; maar van onze 
muziek werden ze heel enthousiast. Als we na het concert 
naar buiten kwamen stonden ze te klappen en zwaaiden 
naar onze bus. Zelfs in een Japanse snackbar kwamen we 
een muziekenthousiasteling tegen. We vertelden de man 
achter de counter dat we met ons Nederlandse orkest 
in Tokyo optraden. Hij begon spontaan te buigen, onder 
de waarderende uitroep: Hai, Hai! Hij voegde er geheel 
onverwacht aan toe: ‘Concertgebouw’ met weer een bui-
ging en weer: Hai, Hai!” 

Tweede beroep   
De bezuinigingen in de culturele sector hadden ook con-
sequenties voor Alexej. Zoals voor alle musici van Het 
Gelders Orkest werd ook zijn aanstelling teruggebracht 
van 100% naar 60%. “Deze moeilijke situatie creëerde 
echter de mogelijkheid om Japanse acupunctuur te leren 
waar ik al langer in geïnteresseerd was. Mensen zijn 
soms bang voor de scherpe acupunctuurnaalden maar 
de Japanse acupunctuur werkt ook met een teishin, een 
stompe naald, meestal van edelmetaal. Daarmee behan-
del je de acupunctuurpunten, maar je prikt niet door de 
huid heen. Naast mijn werk voor Het Gelders Orkest heb 
ik nu een eigen acupunctuurpraktijk in Arnhem-Zuid.” 

Terug
Gaan Alexej en Tünde nog wel eens terug naar de landen 
waar ze vandaan komen? Alexej: “We gaan met onze kin-
deren wel regelmatig naar Hongarije, maar zijn nog nooit 
naar Rusland geweest. We zijn het wel van plan. Onze 
kinderen zijn erop voorbereid want ze spreken allebei 
ook Russisch en Hongaars. Een trip naar Rusland stel-
den we steeds uit; soms vanwege de nog niet verkregen 
verblijfsvergunning in Nederland, dan weer vanwege het 
staatsburgerschap of de kosten. Ik denk nu: ik wacht tot 
het orkest er een keer heen gaat. Dan zie ik Moskou terug 
maar hoef ik me geen toerist te voelen.” 
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Meer informatie over Japanse acupunctuur en Alexej’s praktijk: www.teishin.nl

Jarenlang woonden Alexej Pevzner uit Rusland en Tünde Takacs uit Hongarije in Arnhem-
Zuid, samen met hun twee kinderen. Vorig jaar zijn ze naar de Van Pallandtstraat ver-
huisd. Alexej is violist in Het Gelders Orkest. Tünde werkt als fysiotherapeut. Ze zijn blij 
met hun nieuwe huis en voelen zich steeds meer thuis in de Burgemeesterswijk. Alexej 
kan er zelfs zonder problemen zijn vioolpartijen oefenen. Twee nieuwe wijkgenoten met 
een bijzonder verhaal.

Weg uit Rusland 
Alexej (46) komt uit een muzikaal gezin en bracht zijn jeugd door in Moskou. Zijn vader was daar 
violist in het Filharmonisch Orkest van Moskou. “Ik groeide op in de Sovjetunie van Brezjnev en 
Gorbatsjov. Mijn dienstplicht stond voor de deur en de Sovjet-Unie voerde oorlog in Afghanistan. 
Mijn ouders wilden weg omdat zij mij als hun enige kind niet aan de oorlog bloot wilden stellen. 
Veel mensen uit onze kringen waren al vertrokken naar het buitenland. Mijn vader kreeg daarvoor in 
1990 een kans: hij werd uitgenodigd om in Maastricht bij het Limburgs Symfonie Orkest te komen 

Nieuwe bewoners
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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: 

Van het kruispunt van de Izaak Evertslaan en de Van 
Nispenstraat naar beneden wandelend valt mijn blik op 
park Sonsbeek. Wat een kleurenpracht, wat een panora-
ma, wat een speels verval. Ik stel me zo voor dat Antonio 
Vivaldi hier ooit liep, overvallen werd door de overweldi-
gende natuur, waaruit zijn il quattro stagioni moeten zijn 
ontstaan. Sprankelend, badend in Antonio’s muziek, ver-
sterkt door het fluisterende loof, dat aanstalten maakt de 
bomen te verlaten, vervolg ik mijn wandeling, mezelf ver-
liezend in een droom. In stilte vul ik de ruimte met Vivaldi.
In een heel kort tijdsbestek leken zich hier de vier sei-
zoenen af te spelen. Amper drie weken geleden, al diep 
in oktober, waren er temperaturen die zomerse waar-
den haalden. Plots gevolgd door ijskoude nachten en 
gure dagen. Ineens was het weer voor de winterjas. 
Ondertussen is het half november en doet het weer len-
teachtig aan.
Het lijkt alsof ik in een onwaarachtige wereld loop door de 
enorme uitschieters in de natuur. Ik kan me voorstellen 
dat de natuur schrikt van haar eigen gedrag en niet goed 
raad weet met de contrasten waar zij ons aan blootstelt. 
De donkergroene bladeren verschieten van kleur. Chlorofyl 
maakt plaats voor anthocyaan en caroteen, waardoor er 
soms een kleurenpalet ontstaat van groen, rood, geel en 
bruin. In één enkele boom en soms zelfs in één enkel blad 
tekenen de vier seizoenen zich af. Als het stadium bruin 
is bereikt, wordt het tijd om de boom te verlaten. In de 
winter mag er immers niet te veel water verloren gaan.

De vier seizoenen 
in één herfstblad 

De herfst is het mooiste seizoen, hoewel somberheid kan 
ontstaan in bepaalde zielen door de afloop der dingen. 
De vallende bladeren zijn, aangejaagd door de wind, als 
gekleurde vlokken sneeuw. Het knispert en kraakt en 
kleeft vast aan de straat. Half in het blad lijken de bomen 
etages te vormen, soms gelardeerd met flarden mist, die 
het geheel een mystiek uiterlijk geven. Daar ligt het begin 
van de droom, de plek waar de natuur jou vragen stelt.
Echter, wees beducht voor iedere omslag die jou overvalt. 
De herfst heeft ook heftige stormen in haar arsenaal. Die 
lijken in aantal toe te nemen, maar eveneens in heftig-
heid.
Al wandelend neem ik dikke takken waar die afgebroken 
zijn, misschien het lindeleven zat, of gewoon te oud of rot. 
Het was er niet één, ik telde er meerdere. Ze waren zeker 
tien centimeter in doorsnee en anderhalve meter lang. 
Wonderlijk dat er niet één op een auto terecht gekomen 
is, of op een mens, of op een kind. Daar moeten we maar 
niet aan denken. Hier ligt nog werk voor de gemeente. Zo 
zie je maar dat de betovering die ons ten deel gevallen 
is ook zeer kwade kanten in zich heeft. Zo prachtig als 
de natuur is, zo verraderlijk is zij ook. Zij schroomt niet, 
heeft geen medelijden, geen empathie, geen liefde en al 
helemaal geen moraal, zij doet wat zij wil. Als mens kun-
nen wij maar beter de natuur volgen in plaats van haar 
onze wil op te leggen. 
De natuur, ik houd van haar, met al haar grillen en grollen.

Jaap van den Berg
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aristocratie, had geen invloedrijke familie en wilde ook 
nog eens verandering. Thorbecke schreef inmiddels regel-
matig over broodnodige staatsrechtelijke vernieuwingen 
en een nieuwe grondwet, en kwam uiteindelijk in de jaren 
1840 in de Tweede Kamer. Daar werd hij het gezicht van 
de liberale constitutionele oppositie. 
Volgens Aerts moest in die roerige jaren ook in Nederland 
iets veranderen: "Nederland was bijna bankroet, het 
kon de rente over de staatsleningen niet meer betalen. 
Het was een ouderwets land geworden, alles stond stil. 
Thorbecke was de man die deze samenleving los wilde 
maken, die echt burgerschap wilde creëren. Het probleem 
was echter dat hij niet in de regering zat.” Thorbeckes 
invloed en betekenis bleken uiteindelijk groot genoeg om 
in 1848 voorzitter te worden van een commissie die een 
nieuwe grondwet moest voorbereiden en enkele jaren 
later om zijn politieke ideeën als minister te verwezen-
lijken. Daarbij ging hij niet over één nacht ijs. Want niet 
alleen de conservatieve politici voelden niets voor de 
grondwetsvernieuwing, ook koning Willem II wilde er niet 
aan. Toen de koning eerder een plan voor een nieuwe 
grondwet onder ogen kreeg, was hij resoluut in zijn afwij-
zing: "Dit voorstel nooit, al ware het schavot ernaast!”, 
zou hij hebben uitgeroepen. Dat de grondwet er uitein-
delijk toch kwam en ook door de Tweede Kamer werd 
aangenomen, was mede te danken aan Europese politieke 
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Remieg Aerts schrijft monumentale 
biografie over Thorbecke
Een nieuwe grondwet en 
een Arnhems drama

"Soms zat ik even vast met het schrijven en dan keek ik vanuit mijn 
werkkamer uit over Sonsbeek. Meestal kon ik dan wel weer ver-
der met mijn boek.” Het boek waar Remieg Aerts het over heeft, is 
Thorbecke wil het, de biografie van de staatsman aan wie Nederland 
zijn huidige grondwet te danken heeft. Aerts’ werkkamer ligt op de 
eerste verdieping van zijn woning aan de Zijpendaalseweg; een kamer 
waar de laatste jaren vaker wel dan niet een helverlichte tl-balk hem 
bij scheen bij het schrijven van de biografie. Sinds Remieg Aerts 
(1957) met zijn echtgenote Henny de Wit hier in 2011 kwam wonen, 
werkte hij bijna onafgebroken in zijn vrije uren aan het boek. Dat was 
een enorme klus, want in het dagelijks leven geeft hij colleges aan de 
Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Nederlandse geschiedenis 
en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als hoogleraar Politieke 
geschiedenis. 

Zijn inspanningen werden beloond met een prachtig boek, 
en vervolgens met lovende besprekingen in de media. Zijn 
boek was ook genomineerd voor de Libris Geschiedenis 
Prijs 2018, maar daar ging Frits van Oostrom met de eer 
strijken. “Ja”, zegt Aerts glimlachend, "natuurlijk was ik 
zeer verguld met al die positieve recensies van mijn boek. 
Ik had er lang aan gewerkt, bijna tien jaar. Het is een 
product van wetenschappelijk werk en dan blijkt het toch 
een breed publiek te bereiken.” Dat brede publiek, dat de 
moeite neemt om de 885 pagina’s (inclusief registers en 
noten) tot zich te nemen, leest over een staatsman die 
aan de basis stond van het hedendaagse Nederland, die 
de architect wordt genoemd van onze grondwet, staatsin-
richting en parlementaire democratie. 

VEEL MENSEN ZIEN THORBECKE ALS EEN 
POLITIEKE MESSIAS DIE HOOG OP HET 
DEMOCRATISCH SCHILD MOET WORDEN 
GEHESEN.

Veel mensen die de vaderlandse geschiedenis een beetje 
kennen, zien Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) als 
een soort politieke en staatsrechtelijke messias die hoog 
op het democratische schild moet worden gehesen. Veel 
van zijn tijdgenoten dachten daar echter heel anders over. 
Aerts’ boek is alleen daarom al de moeite waard vanwege 
het indringende, persoonlijke beeld dat hij schetst van 
de persoon Thorbecke. Dat was niet iemand met wie je 
gezellig een borrel ging drinken. Thorbecke was autoritair, 
soms rancuneus en altijd overtuigd van zichzelf. Aerts 
noemt hem niet voor niets een dwingende, voor veel men-
sen zelfs intimiderende persoonlijkheid. "Zelfs zijn moe-
der was altijd een beetje bang voor hem geweest. Toen 
Thorbecke studeerde waarschuwden zijn medestudenten 
hem dat hij hovaardig was. Tegelijkertijd kreeg hij niets 
voor niets. Zijn vader was arm, maar had hem op een 
extreem zwaar leertraject gezet. Thorbecke stond altijd 
om 6 uur ’s ochtends op om te studeren, maar zijn vader 
eiste van hem dat hij om 5 uur opstond, want er konden 
altijd nog vakken bij. Hij had geen geld, geen status, 
maar was wel enorm ambitieus en had een ongelooflijke 
zelfdiscipline; hij wilde zichzelf bewijzen en ontstijgen aan 
het milieu van zijn vader.” 

MET THORBECKE GING JE NIET GEZELLIG 
EEN BORREL DRINKEN. HIJ WAS 
AUTORITAIR, SOMS RANCUNEUS EN 
ALTIJD OVERTUIGD VAN ZICHZELF.

Thorbecke werd geboren in 1798, toevalligerwijs ook het 
jaar waarin Nederland als een van de eerste landen in de 
wereld een grondwet kreeg waarin sprake was van burger-
vrijheden en volkssoevereiniteit. De Franse overheersing 
schoof die grondwet niet veel later tijdelijk aan de kant, 
maar na het verdwijnen van Napoleon en de komst van 
de Oranje-dynastie kwam er in 1815 een nieuwe, aange-
paste grondwet. Nadat de liberaal Thorbecke langzaam in 
de richting van een politieke rol groeide, werd hij al snel 
geconfronteerd met heftig verzet van het conservatieve 
politiek establishment. Want wie was die Thorbecke nu 
eigenlijk? Hij had geen enkele band met de bestuurlijke Fo
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Remieg Aerts op zijn studeerkamer aan de Zijpendaalseweg.

Remieg Aerts (2018) Thorbecke wil het. Uitgeverij Prometheus 
886 pagina’s. Prijs: 49,99 euro.

Schrijvers in de wijk
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ontwikkelingen. In tal van landen ontstonden 
in 1848 revolutionaire bewegingen.
 Toen ook nog eens koningshuizen begon-
nen om te vallen – zelfs de Oostenrijkse kei-
zer had Wenen moeten ontvluchten – werd 
koning Willem II zo nerveus, dat hij uitein-
delijk instemde met de grondwetswijziging. 
Tegenover gezanten sprak hij de – later his-
torische – 
woorden dat hij ‘van zeer conservatief binnen 
24 uur zeer liberaal was geworden’. 
"Maar”, legt Aerts uit, "de internationale ont-
wikkelingen waren niet de enige oorzaak 
van de ommezwaai van Willem. Een tweede 
belangrijke reden was dat hij gechanteerd 
werd vanwege zijn vroegere homoseksuele 
contacten; de koning werd door afpersers 
gedwongen om aan hen zwijggeld te betalen. 
Een aantal belangrijke politieke spelers van 
liberale huize wilden de koning wel helpen 
in zijn strijd tegen de afpersers, maar in ruil 
daarvoor verwachtten ze wel diens steun voor 
de nieuwe grondwet. En er was nog een derde 
reden: Willem II was als de dood dat hij de 
sympathie van het volk zou verspelen door 
vast te houden aan zijn verzet tegen de grond-
wetsherziening van Thorbecke. Uiteindelijk 
maakte de koning op autocratische wijze een 
eind aan zijn eigen autocratische heerschap-
pij”, aldus Aerts.
Het naar autisme neigende karakter van 
Thorbecke – zoals Aerts het omschrijft - 
maakte hem weliswaar tot een weinig geliefd 
medemens, maar hielp hem wel de doelen te 
bereiken zonder Nederland onder te dompelen 
in een revolutionaire sfeer zoals die in ande-
re landen was ontstaan. Aerts: "Thorbecke 
maakte heel duidelijk onderscheid tussen zijn 
private en publieke rol. Hij was een liefheb-
bende vader en echtgenoot, maar een dwin-

Thorbecke geschilderd in 1852 door Johan 
Heinrich Neuman (collectie Rijksmuseum)

Thorbecke was in 1863 de grondlegger van de HBS. Die in 
Arnhem werd zelfs naar hem vernoemd en stond op het huidige 
Gele Rijdersplein. Deze foto dateert uit 1954. Er zijn plannen 
geweest om de hbs te herbouwen die in 1959 gesloopt werd.

gende, arrogante politicus en staatsman. Thorbecke vond dat je in de 
publieke sfeer functionele relaties hoorde te hebben zonder emoties. 
Hij besefte dat als je elkaar met emoties zou bestrijden, dat tot een 
burgeroorlog zou leiden. Daarom hoefde ook niemand te weten wat 
hij persoonlijk van allerlei zaken vond.” 
Toch had Thorbecke wel vrienden, alleen bleek het vaak lastig om die 
vriendschappen in stand te houden. Dat ondervond de toenmalige 
commissaris van de koning in Gelderland, baron Schimmelpenninck 
van der Oye. Aerts schrijft erover in het hoofdstuk Een Arnhems 
drama. Schimmelpenninck en Thorbecke kenden elkaar al uit hun 
studententijd en Schimmelpenninck had vaker dan eens zijn arm-
lastige vriend financieel ondersteund. Als minister van Binnenlandse 
Zaken gaf Thorbecke in 1852 audiëntie in het Gouvernementshuis 
(Provinciehuis) in Arnhem, zonder dat hij dat bezoek bij de com-
missaris had aangekondigd. Aan een bode vroeg Thorbecke ‘Is de 
Commissaris des Konings in de stad?’. De bode antwoordde dat de 
commissaris op zijn kamer in het Gouvernementshuis was. Thorbecke 
zweeg waarna de bode de commissaris meldde dat de minister er was 
en hem wilde ontvangen. De commissaris op zijn beurt reageerde 
met de boodschap dat hij de minister graag op zijn kamer ontving; 
per slot van rekening was de minister bij hem op bezoek. Thorbecke 
haalde zijn schouders op en liet de bode weten: ‘Welnú, dan zullen 
wij ons niet zien’. Een paar maanden later liet Thorbecke de com-
missaris ontslaan uit zijn functie. Daarmee kwam een eind aan de 
hartelijke vriendschap die ruim dertig jaar eerder tussen de twee was 
begonnen.

HOE ZOU EEN AUTORITAIR, CHARISMATISCH 
LEIDER ALS THORBECKE HET TEGENWOORDIG 
DOEN?

Als minister leerde Thorbecke de volksvertegenwoordiging volgens 
Aerts om met haar nieuwe bevoegdheden volgens de grondwet te 
gaan. "En nog altijd is het Huis van Thorbecke actueel”, zegt Aerts, 
die daarmee doelt op de gedecentraliseerde eenheidsstaat met de 
drie bestuurslagen van rijk, provincie en gemeente. "Hij heeft onze 
huidige rechtstaat gevestigd.” En ook Thorbeckes invloed op het 
onderwijs, de gezondheidszorg, het spoorwegnet en het vervoer over 
water is volgens Aerts tot op vandaag merkbaar. Op de vraag of een 
charismatisch, autoritair iemand als Thorbecke in de huidige tijd zou 
kunnen functioneren heeft Remieg Aerts niet meteen een antwoord. 
"Maar duidelijk is dat een authentieke, sterke persoonlijkheid nog 
altijd veel aanhang kan krijgen. Alleen zijn dat tegenwoordig vooral 
populistische politici, kijk maar naar een figuur als Pim Fortuyn.”           

 Johan Bosveld
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Het modebedrijf Your Wishlist van Marije Dee 
bestaat afgelopen herfst vijf jaar. In een witte bus 
met in roze letters haar bedrijfsnaam, reist Marije 
door het land naar evenementen en naar ladie-
snights, avondjes waar vriendinnenclubs thuis een 
keuze kunnen maken uit de collectie kleding en 
accessoires van Your Wishlist. Ook in haar eigen 
huis aan de Burgemeester Weertsstraat organiseert 
ze elke twee maanden een ladiesnight. Daar kunnen 
bezoekers onder het genot van een glaasje prosec-
co de collectie bekijken. De laatste ladiesnight trok 
130 kooplustige dames. 

Behalve een webshop heeft ze op het moment ook een 
pop up-winkel in het oude V&D-pand in Arnhem. Bij de 
verkoop wordt ze bijgestaan door haar moeder en een 
paar enthousiaste meiden die haar ook helpen bij de 
ladiesnights. “Geen glamourmeiden, dat willen vrouwen 
helemaal niet”, stelt Marije. Met de winkel in het centrum 
is Marije erg blij. “Deze maanden zijn er niet veel evene-
menten, dus zo’n winkel komt me nu prima uit.” De winkel 
blijft in ieder geval bestaan tot het eind van het jaar, en 
misschien langer.

Jarenlange ervaring
Dat Marije de eigenaresse is van een goedlopend bedrijf 
was 6 jaar geleden nog niet te voorzien. Vanaf haar 17de 
heeft ze verschillende banen in de detailhandel. Ze begint 
bij America Today. Daarna werkt ze in uiteenlopende kle-
dingzaken. Haar laatste baan is bij een klein bedrijf dat 
maatpakken verkoopt. Dat bedrijf gaat failliet en Marije 
komt op straat te staan. ”Ik was 38 en had nog nooit 
gesolliciteerd. Altijd werden mij banen aangeboden of liep 
ik ergens tegenaan. En toen kwam ik thuis te zitten… Ik 
heb er geen dag van genoten, het was vreselijk.” Acht 
maanden lang probeert ze weer aan het werk te komen. 
Ze schrijft talloze sollicitatiebrieven maar wordt geen 
enkele keer uitgenodigd voor een gesprek. Dan besluit 
ze haar jarenlange ervaring in de kledingbranche op een 
andere manier in te zetten en begint ze Your Wishlist. Ze 
richt zich op groepen vrouwen die haar thuis ontvangen. 
Op locatie verzorgt ze dan een ladiesnight, ontspannen 
shoppen in de aanwezigheid van vriendinnen of familie. 
“Ik ben heel klein begonnen. Mijn voorraad had ik thuis 
in de kelder en ik had een klein autootje. Als ik een ladie-
snight had, propte ik alles in dat autootje en reed mijn 
moeder met haar auto ook vol spullen, achter me aan. 
Het is wel eens voorgekomen dat we in een appartement 
op de derde etage moesten zijn en dat er geen lift was. 
Moesten we alle spullen drie trappen op sjouwen. Nu zoek 
ik alles van tevoren beter uit. En ik adviseer ook altijd om 
geen extra stoelen neer te zetten. Dan is er geen plaats 
meer voor de vier grote kledingrekken die ik altijd mee-
neem”, zegt ze lachend. Het autootje is inmiddels vervan-
gen door een bus en haar voorraad staat tegenwoordig in 
een professionele opslag.

Als Marije net begonnen is met Your Wishlist, komt ze op 
straat Toon Stelling tegen. De eigenaar van sportschool 
Heijenoord is een oude bekende. Hij biedt haar meteen 
een baan aan als hij hoort dat ze geen werk heeft. Het 
werk als gastvrouw bij de sportschool is te combineren 
met haar bedrijf en ze grijpt de kans met beide handen 
aan. “In het begin werkte ik vier dagen in de week in de 
sportschool, maar toen het met Your Wishlist steeds beter 
ging, ben ik minder gaan werken. De laatste drie jaar 
werkte ik nog 1 ochtend in de week.”

Huis verbouwen
Ook de ladiesnights bij haar thuis zijn een succes. Die 
organisatie ervan is een behoorlijk klus. “Een week van 
tevoren begin ik het huis te verbouwen. Er komt een 
partytent in de achtertuin. De meubels gaan naar buiten 
zodat er plaats is voor de kledingrekken en de slaapkamer 
wordt omgebouwd tot paskamer. Ik ben kapot als het 
klaar is en dan moet alles nog beginnen!”

Met Your Wishlist bezoekt Marije veel evenementen. Ze 
staat maandelijks op de Sonsbeekmarkt, ze doet mee 
aan Ibiza-markten en is te vinden op braderieën in onder 
andere Huissen, Velp en Elst. Sinds een paar jaar heeft 
ze een stand op de beurzen van Libelle en Margriet. “Het 
vergt een enorme investering, maar het loopt goed”, ver-
telt ze enthousiast. Op de laatste Margrietbeurs zijn haar 
losse kraagjes niet aan te slepen. Aan het eind van elke 
beursdag moet ze haar leverancier bellen dat de voorraad 
weer aangevuld moet worden.

"MIJN EIGEN STIJL IS ERG BELANGRIJK, 
NIEMAND HEEFT DE COLLECTIE DIE IK 
HEB"

Eigen winkel
Marije heeft ongeveer 60 leveranciers, waar ze regelmatig 
komt. Die zitten in Amsterdam, maar ook in Duitsland 
en Frankrijk. “Eén dag in de week ga ik op pad om in te 
kopen. Als ik ergens binnenkom scan ik de rekken en haal 
eruit wat ik wil hebben. Dat zijn vaak basics – dat is toch 
wat de meeste vrouwen willen -, maar ik kies ook voor 
kleur en printjes. Ik koop veel accessoires zoals sjaals en 
tassen. Die maken een outfit compleet. Ik vind mijn eigen 
stijl erg belangrijk, niemand heeft de collectie die ik heb.”
De collectie van Your Wishlist is tot het eind van het jaar 
te koop in het voormalige V&D-pand. Haar pop-up-store 
blijft daar zeker nog tot 25 januari zitten. Het hebben van 
een eigen winkel smaakt in ieder geval naar meer. “Het 
liefst zou ik een pandje in onze wijk willen hebben. Ik 
woon al 15 jaar in de Burgemeesterswijk, mijn zoontje is 
er geboren en ik wil er nooit meer weg.”

Hanneke Nagel

Voor meer informatie: www.yourwishlist.nl en facebook

Your Wishlist: Ontspannen 
shoppen met een glaasje prosecco
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Onlangs is er in de Burgemeesterswijk een buurt-
AED geplaatst. Deze is er gekomen op initiatief van 
Jos Zwaan die daarvoor met succes een crowdfun-
dingscampagne in de wijk organiseerde. Ook de 
wijkvereniging leverde een financiële bijdrage. Voor 
een effectieve dekkingsgraad van de wijk zouden er 
nog één of twee AED’s meer nodig zijn.

Jos Zwaan is behalve beheerder van de buurtweb-
site en masseur ook gecertificeerd Bhv’er ofwel 
burgerhulpverlener. In die hoedanigheid werd hij 
de afgelopen jaren een keer of tien opgeroepen om 
hulp te verlenen bij een hartstilstand. Dat deed hij 
door handmatige reanimatie. “De kans op overleven 
bij handmatig reanimeren buiten het ziekenhuis ligt 
op 23%”, zegt Jos. “Tenminste als je er op tijd bij 
bent. Op tijd betekent binnen zes minuten. Een AED, 
een Automatische Externe Defibrillator, verhoogt 
die kans tot 44%. Een AED heeft dus een flinke 
meerwaarde. Daarom wil ik als Bhv’er graag de 
beschikking hebben over zo’n apparaat.”

Reanimeren
Wat is het verschil tussen handmatig reanimeren en 
reanimeren met een AED? Wijkgenoot Yolanda Agricola 
is blij met de plaatsing van een buurt-AED. Ze werkte 21 
jaar als verpleegkundige op de afdeling cardiologie en 
was daarnaast docent verpleegkunde bij de cardiologie-

Buurt-AED
Nu hangt er bij Jos naast zijn voordeur een buurt-
AED. Hoe kan deze worden ingezet als iemand in onze 
buurt een harstilstand krijgt? Jos: “Ik heb – net als 
iedere bij de Hartstichting gecertificeerde Bhv’er – een 
app op mijn smartphone. Als iemand in mijn directe 
omgeving - waar ik ook ben - getroffen wordt door 
hartfalen en iemand belt 112, dan word ik meteen 
door 112 gewaarschuwd. Door de locatiebepaling op 
mijn smartphone kan 112 zien of ik in de buurt van het 
slachtoffer ben. Op mijn app zie ik waar het slachtoffer 
zich bevindt. Ik kan daar dan meteen met mijn AED 
naar toe gaan en gaan reanimeren totdat de ambu-
lance arriveert en professionals het overnemen. Er 
worden overigens altijd meerdere hulpverleners in de 
buurt van het slachtoffer gewaarschuwd. Ook kunnen 
andere Bhv’ers de bij mij geplaatste AED ophalen. Ze 
krijgen daar een pincode voor. Op andere plekken kan 
ik weer gebruik maken van andere AED’s.”
Zes minuten is een hele korte tijd om hulp te verlenen. 
De buurt-AED is nu geplaatst op het woonhuis van Jos 
aan de Bakenbergseweg vlakbij de voormalige Heilig 
Hartkerk. Jos zelf, of een andere Bhv’er die de AED bij 
Jos’ huis moet ophalen, kan niet binnen zes minuten 

overal in onze wijk zijn. Daarom vinden 
Jos en ook Gerard Slag, de voorzitter 
van de wijkvereniging, het belangrijk 
dat er meer buurt-AED’s komen en 
dat meer gecertificeerde Bhv’ers en 
EHBO’ers in de wijk zich aanmelden 
bij de Hartstichting. Gerard Slag: “Een 
AED verhoogt het gevoel van veiligheid 
in onze wijk. Daarom hebben we daar 
als wijkvereniging ook een financiële 
bijdrage aan geleverd. Het zou goed 
zijn als er na de AED boven in de wijk 
verder naar beneden nog een of twee 

zouden bijkomen voor een goede dekkingsgraad. Daar 
zouden zich dan ook Bhv’ers moeten aanmelden bij 
de Hartstichting (hartslagnu.nl). Als wijkvereniging 
willen we ons daar sterk voor maken en initiatieven 
ondersteunen.”
Jos weet dat er in onze wijk meer AED’s zijn. Zo 
hangen er AED’s bij de Lidl, in de Diaconessenkerk, 
in het Watermuseum en op twee adressen in de Van 
Pallandtstraat. Wellicht hangen er nog meer. Dat zijn 
echter AED’s die bedoeld zijn voor gebruik ‘binnens-
huis’ en binnen de openingstijden van de organisatie. 
Zij kunnen via hartslagnu.nl aangemeld worden bij de 
Hartstichting. Als ze bovendien op plekken gehangen 
worden die voor Jos en andere Bhv’ers ten allen tijde 
bereikbaar zijn, hoeven er minder nieuwe aangeschaft 
te worden. Ook daar ziet Gerard Slag een taak voor de 
wijkvereniging. 
De net geplaatste buurt-AED kostte 2600 euro, inclusief 
een afgesloten en verwarmde/gekoelde kast, onder-
houd en verzekering. De leverancier ervan (Philips) 
betaalde daarvan 1052 euro. De wijkvereniging droeg 
500 euro bij en de rest kwam van 40 donateurs uit de 
wijk. Wie neemt het initiatief voor nóg meer AED’s en 
meldt zich bij de Hartstichting aan als Bhv’er? Jos en 
Gerard willen nieuwe initiatieven graag ondersteunen.

Henk Donkers

Buurt-AED geplaatst 
voor snelle hulp bij hartstilstand 

Hartstilstand
Gemiddeld per week krijgen 300 mensen in Nederland 
een hartstilstand. Vaak totaal onverwacht. Bij 0% gebeurt 
het in of om het huis, bij 0% buitenshuis, bijvoorbeeld 
tijdens het werk, het sporten of op straat. Bij een hart-
stilstand pompt het hart geen bloed meer rond. Cellen 
krijgen dan geen zuurstof meer; daardoor kunnen her-
sencellen binnen enkele minuten afsterven, met blijvende 
schade als gevolg (indien het slachtoffer het overleeft). 
De meest voorkomende oorzaak is dat de hartspier cha-
otisch en ongecontroleerd gaat trillen (fibrilleren) en niet 
meer ritmisch samentrekt en het bloed rondpompt. Zowel 
ouderen als jongeren kunnen een hartstilstand krijgen, 
maar de kans erop neemt toe met de leeftijd. 
Jaarlijks worden er ongeveer 8000 slachtoffers gereani-
meerd. Daarvan is meer dan 70% man en hun gemid-
delde leeftijd is 67 jaar. Bij 70% start de reanimatie voor 
de komst van een ambulance. Bij 50% van de reanimaties 
wordt een AED ingezet voordat de ambulance er is. Als 
die wordt ingezet bij een schokbaar beginritme overleeft 
44% de hartstilstand. Van de met succes gereanimeerde 
patiënten krijgt 90% weer een redelijke conditie.
Een hartstilstand verschilt van hartfalen en een hartin-
farct. Hartfalen is een verzamelnaam voor verslechte-
rende hartwerking. Bij een hartinfarct of hartaanval krijgt 
het hart zelf onvoldoende zuurstof doordat een bloedvat 
in het hart geblokkeerd raakt. Een AED helpt alleen bij 
een hartstilstand.

Reanimeren in 6 stappen 
1. Controleer of iemand bij bewustzijn is. Is het 

slachtoffer bewusteloos: blijf bij hem/haar en roep om 
hulp.

2. Bel 112 (of laat iemand 112 bellen), vraag om 
ambulance, zet telefoon op speaker zodat je contact 
houdt met medewerker meldkamer. Laat iemand AED 
en/of een Bhv’er halen als die in de buurt zijn.

3. Leg hand op voorhoofd en kantel hoofd voorzichtig 
naar achter om luchtweg te openen > til kin op met 
vingertoppen (kinlift) > kijk, luister, voel maximaal 
10 seconden of iemand ademhaalt > bij geen 
ademhaling: haal AED of laat iemand anders dat 
doen. 

4. Start direct met 30 borstcompressies: zet je handen 
midden op de borstkas > duw het borstbeen 5 à 6 
centimeter in > doe dit 30 keer in tempo van 100 à 
120 keer per minuut.

5. Beadem 2 keer: doe kinlift (stap 3) > kantel hoofd 
naar achter en knijp neus dicht > plaats je mond 
om de mond van het slachtoffer > blaas gelijkmatig 
lucht in de longen > kijk of borstkas omhoog komt > 
beadem 2 keer > ga door met reanimeren en wissel 
telkens 30 borstcompressies af met 2 beademingen

6. Als de AED en/of Bhv’er er zijn: onderbreek 
reanimatie zo kort mogelijk, ontbloot bovenlijf en zet 
AED aan, bevestig elektroden en volg opdrachten AED 
tot de ambulance arriveert en het overneemt.

Bron: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reani-
meren/reanimeren-in-6-stappen

Fo
to

gr
af

ie
: 

H
en

k 
D

on
ke

rs

opleiding. Voor de Rosendaelsche Golfclub organiseert ze 
cursussen reanimeren. Yolanda: “Met handmatig reanime-
ren kun je bij een hart dat stilstaat een beperkte bloed-
circulatie op gang brengen door in een bepaald tempo op 
iemands borstbeen te drukken. Een AED dient het hart 
stroomstoten toe waardoor het weer gaat kloppen en 
de bloedcirculatie hersteld wordt. Hoeveel stroomstoten 
nodig zijn bepaalt de AED zelf. . Bij een hartstilstand krijgt 
het hart vaak nog wel prikkels, maar te snel en te chao-
tisch. Daardoor trekken de hartkamers niet meer samen. 
Met een AED kun je het hart als het ware resetten zoals 
met de resetknop van een op hol geslagen computer.”

Jos en Yolanda benadrukken allebei het belang van hand-
matig reanimeren en moedigen iedereen aan daar een 
cursus in te gaan volgen. Jos: “Een AED is niet overal voor 
handen en alleen professionele hulpverleners of gecerti-
ficeerde Bhv’ers en EHBO’ers kunnen hem bedienen. Het 
is daarom belangrijk dat mensen bij een hartstilstand al 
vast beginnen met handmatig reanimeren. Wel pas nadat 
ze 112 gebeld hebben. Via 112 wordt er een ambulance 
gestuurd, met een AED, maar die is er vaak niet binnen 
zes minuten. Als er een AED én een gecertificeerde Bhv’er 
of EHBO’er in de buurt zijn, kan er wél op tijd een AED 
ingezet worden. Daarom is een buurt-AED zo belangrijk. 
Hij overbrugt de cruciale periode tussen een hartstilstand 
en de komst van de ambulance.”



Het Groene Effect
Bij Het Groene Effect gaan we in op groen dat uitnodigt 
tot bewegen, een groene omgeving, gezond eten en groen 
dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden. 
We hebben daar invulling aan gegeven met de volgende 
maatregelen: (a) tegels eruit, groen erin, (b) eetbaar 
groen en (c) klimaatbestendige bomen.

Met de maatregel tegels eruit, groen erin wordt de hoe-
veelheid groen binnen de wijk verhoogd en wordt een 
bijdrage geleverd het tegengaan van wateroverlast. Als 
bewoner kunt u deze maatregel zelf toepassen in uw tuin. 
De stenen die u uit de tuin haalt zou u in het kader van 
duurzaamheid kunnen verwerken in uw eigen tuin, door 
er bijvoorbeeld een muurtje van te maken.

Bij eetbaar groen kunt u denken aan eetbare bloemen-
mengsels, voedselpleinen en vruchtbomen. Eetbaar groen 
nodigt naast een gezonde voeding bewoners ook uit om 
te gaan wandelen, wat goed is voor de gezondheid, en 
het eetbaar groen draagt bijaan de biodiversiteit. De 
ruimte die vrijkomt bij ‘tegels eruit, groen erin’ kan benut 
worden voor eetbaar groen. Het eetbaar bloemenmeng-
sel is een eenjarig mengsel dat elke bewoner gemakkelijk 
kan toepassen in zijn tuin of een stukje openbare ruimte. 
Denk aan kruiden of planten als Oost-Indische kers en 
komkommerkruid. Een voedselplein is een kleinscha-

lige variant op het voedselbos en bestaat uit verschil-
lende lagen van bomen, struiken, klimplanten en kruiden. 
Denk aan Japanse kers, kweeperen, mispels en venkel. 
Vruchtbomen kunnen ook los buiten voedselpleinen een 
plek krijgen in de openbare ruimte.

Klimaatbestendige bomen zijn bomen die tegen extre-
me weersomstandigheden kunnen zoals droogte, hitte 
en zware buien. We hebben het bomenbestand in de 
Burgemeesterswijk geanalyseerd. Omdat de bomen in 
een zandige ondergrond staan is vooral droogtebesten-

In ons onderzoek hebben we zowel naar de inrichting van de 
openbare als de private ruimte gekeken en hebben we ons 
gericht op zogenaamde ecosysteemdiensten. Dat zijn diensten 
die een ecosysteem/omgeving aan mensen kan leveren. Dat 
kunnen (a) producten zijn zoals voedsel, water of bouwmate-
rialen (bijvoorbeeld hout), (b) regulerende diensten zoals ver-
koeling bij hitte, waterberging of bestuiving van gewassen door 
insecten of (c) culturele diensten zoals ontspanning, ervaring 
van schoonheid of verhoging van de waarde van onroerend goed 
door aanwezigheid van veel groen in een wijk.
  
Wij hebben ons gericht op vier ecosysteemdiensten: biodiversiteit, 
waterberging, verkoeling en voedsel. Hierover hebben we de mening 
van inwoners van de wijk gepeild. Op 10 november stonden we met 
een caravan voor de Albert Heijn. Daar nodigden we inwoners uit een 
enquête in te vullen over allerlei maatregelen om de openbare en private 
ruimte klimaatbestendiger te maken. 49 wijkbewoners hebben de vra-
genlijst ingevuld. Er was veel steun voor een klimaatbestendiger inrich-
ting van de woonomgeving, vergroening en een bij-vriendelijke omge-
ving. De uitkomsten van de enquête hebben we verwerkt in drie model-
len, die gezien kunnen worden als clusters van mogelijke maatregelen: 
• Het Groene Effect 
• Het Bij-vriendelijke Effect
• Het Blauwe Effect
Per cluster maatregelen hebben we telkens gekeken naar het effect 
op de vier eerdergenoemde ecosysteemdiensten. Daarvoor hebben we 
voor elk effect een spindiagram gemaakt.

20 21

Studenten Van Hall Larenstein 
geven advies over klimaatadaptatie

De zomer van 2018 gaf ons 
een voorproefje van wat ons 

mogelijk in de komende jaren te wach-
ten staat. Meer van dergelijke zomers die 
wellicht nóg warmer en droger zijn (en 
als je pech hebt extreem zware buien). 
Daarnaast zijn er alarmerende berich-
ten over sterk teruglopende aantallen 
insecten en vooral bijen. We vinden het 
fijn als het warm en droog is (‘lekker 
weer’) en insecten behoren niet tot de 
lievelingsdieren van veel mensen, maar 
tegelijk gaan steeds meer mensen zich 
een beetje ongemakkelijk voelen. Ze 
zien er tekenen of bewijzen van klimaat-
verandering en biodiversiteitsverlies in.
In de afgelopen twee nummers van 
Wijkcontact schreven we al over twee 
aan klimaatverandering gerelateerde 
problemen waar we als wijk mee te 
maken krijgen: zomerse hitte en water-
overlast door hoosbuien. We vroegen 
ons af of onze wijk daar wel voldoende 
op ingericht is. Moeten we ons niet 
meer aanpassen aan klimaatverande-
ring (klimaatadaptatie in jargon) en zo 
ja, hoe dan? Daarnaast ligt er natuur-
lijk de vraag wat we als burgers kun-
nen doen tegen verdere opwarming van 
de aarde (klimaatmitigatie in jargon). 
Dus niet aanpassen aan, maar voorko-
men/beperken van klimaatverandering. 
Bijvoorbeeld door minder gebruik van 
fossiele energie (isolatie, zonnepanelen 
en dergelijke). Het artikel ‘energieneu-
traal verbouwen’ in Wijkcontact 2018-4 
ging daar over.
Het bestuur van de wijkvereniging vroeg 
zich dat ook af. Het bestuur nam een 
initiatief tot een nieuwe Commissie 
Duurzaamheid (waarvoor zich inmid-
dels wijkgenoten hebben aangemeld) 
en vroeg aan de Hogeschool Van 
Hall Larenstein in Velp te onderzoe-
ken hoe onze wijk klimaatadaptiever 
kan worden ingericht. Daarvoor vorm-
den vijf derdejaars studenten Tuin- en 
Landschapsinrichting binnen hun onder-
wijsmodule ‘De Groene Stad’ het ad hoc 
Adviesbureau I-Green. Dat presenteerde 
op 22 november in De Molenplaats 
een strategisch advies onder de titel 
‘Burgemeesterswijk Klimaatadaptief’. 
Hieronder presenteren ze hun advies. 
Zij beperken zich tot klimaatadaptatie, 
de Commissie Duurzaamheid richt zich 
daarnaast wellicht ook op klimaatmiti-
gatie.

Henk Donkers

De Burgemeesterswijk 
en het veranderend klimaat
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Student Van Hall Larenstein ondervraagt wijkbewoner bij Albert Heijn.
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digheid van belang. Er staan een paar soorten die slecht 
tegen droogte kunnen. Zij zouden – als ze aan vervanging 
toe zijn – vervangen kunnen worden door soorten die 
beter tegen droogte kunnen en tegelijk ook andere eco-
systeemdiensten leveren zoals de valse christusdoorn, de 
honingboom en de amberboom. Het bomenbestand in de 
wijk zal dan veerkrachtiger worden.

Het spindiagram van Het Groene Effect laat het verschil 
zien tussen de oude en de nieuwe situatie. Daaruit blijkt 
dat de ecosysteemdiensten biodiversiteit (30%), voedsel 
(30%) en verkoeling (20%) er het meest op vooruit gaan. 
Waterberging (5%) is meer gebaat bij het Blauwe Effect. 
Deze zal in een ander model beter uitkomen. 

 
Het Bij-vriendelijke Effect
De bij heeft het steeds moeilijker in het stedelijk gebied 
en komt daar nauwelijks meer voor. Dit komt onder 
andere door gebrek aan ‘bijenvoedsel’. Veel wijkbewoners 
gaven in de enquête aan daar wat aan te willen doen. 
Maatregelen die horen bij Het Bij-vriendelijke Effect zijn 
(a) boomspiegels beplanten, (b) bij-vriendelijke beplan-
ting, (c) bij-vriendelijke bomen en (d) bijenkasten. 

De huidige boomspiegels (de grond rondom de stam van 
een boom) zien er niet fraai uit. Er staat onkruid, ze zijn 

kaal of ze bestaat uit gazon. Ze kunnen worden beplant 
met planten waar bijen op af komen. Tegelijk verhogen 
ze de biodiversiteit en leveren ze een kleurrijker beeld op. 

Bijen zouden ook erg geholpen zijn bij bij-vriendelijke 
beplantingen in de particuliere tuinen. Bijvoorbeeld gul-
denroede, kaasjeskruid, herfstaster of heesters en strui-
ken als klimop, hazelaar, brem en sleedoorn. Naast één- 
of meerjarige planten, struiken en heesters kunnen er ook 
bij-vriendelijke bomen worden geplant, zowel in de open-
bare ruimte als in particuliere tuinen. Denk aan esdoorn, 
kastanje en honingboom. Het is dan van belang om te zor-
gen dat er in alle seizoenen voedsel te vinden is voor de bij.

Bijen hebben niet alleen voedsel nodig maar ook een 
verblijfsplek. Bijenkasten zijn dan een oplossing. Deze 
kunnen in particuliere tuinen geplaatst worden. Wanneer 
daarvoor geen plek is of er een andere reden is waarom er 
geen bijenkast kan worden geplaatst, is een insectenhotel 
een optie. Daar kunnen ook andere insecten in verblijven. 

Het spindiagram van Het Bij-vriendelijke Effect laat zien 
dat dit vooral effect heeft op de biodiversiteit (40%) en 
niet of nauwelijks op waterberging (5%), verkoeling en 
voedsel (0%). 

Het Blauwe Effect
De stad warmt steeds meer op door het stedelijke-
hitte-eiland-effect. Er is dan verkoeling nodig. Ook 
de regenbuien worden steeds heftiger. Dit heeft over-
stromingen tot gevolg en overbelasting van het riool. 
Maatregelen binnen Het Blauwe Effect zijn vooral 
gericht op waterberging en verkoeling. Denk daarbij 
aan wadi’s, vijvers, daktuinen, sedumdaken, waterdoor-
laatbare bestrating en het afkoppelen van hemelwater. 

Een wadi is een greppel waarin hemelwater kan worden 
opgevangen en waar het water geleidelijk in de bodem 
kan zakken. Wadi’s liggen in de openbare ruimte. Behalve 
voor tijdelijke waterberging zorgt een wadi ook voor ver-
koeling en verhoging van de biodiversiteit (als de zijkan-
ten beplant worden met planten die zowel tegen droge als 
natte periodes kunnen). 

Vijvers zorgen ook voor verkoeling maar kunnen ook 
dienen als berging voor hemelwater en vergroting van de 
biodiversiteit vanwege de waterplanten en de aantrek-
kingskracht op vogels, insecten en amfibieën.

(Bron: I-Green) Spindiagram Het Groene Effect (Bron: I-Green) Spindiagram Het Bijvriendelijke Effect

Bij-vriendelijke boomspiegel.

(Bron: I-Green) Spindiagram Het Blauwe Effect

Klimaatadaptatie in de openbare ruimte: wadi in het plantsoen en grasbetontegels op parkeerplaatsen.

Tegels eruit, groen erin

Daktuinen en sedumdaken zorgen voor verkoeling, water-
berging en voedsel voor bijen. Ze kunnen gerealiseerd 
worden op platte daken of daken met een geringe hel-
lingsgraad. Op daken die geen groot gewicht kunnen dra-
gen kan in plaats van een daktuin een sedumdak worden 
aangebracht, bijvoorbeeld op schuurtjes. 

Bij terrassen of paden in de tuin kan de waterberging 
verbeterd worden door waterdoorlaatbare bestrating. Dat 
zijn tegels met een bredere voeg of grasbetontegels. Deze 
laatste kunnen ook worden toegepast op parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte. 

Het afkoppelen van hemelwater van het riool kan gedaan 
worden in particuliere tuinen door de regenpijp door te 
zagen en het water in de tuin te laten lopen of naar een vij-
ver te leiden. Water opslaan in een regenton kan ook. Dat 
kan later worden gebruikt om de planten water te geven.

Het Blauwe Effect speelt vooral in op waterberging (40%) 
en verkoeling (35%) zoals te zien is aan het spindiagram. 
Biodiversiteit stijgt met 15% en voedsel slechts met 5%. 

Vervolg
De Burgemeesterswijk kan op drie verschillende manieren 
worden heringericht om beter in te spelen op klimaatver-
andering. Het Groene Effect speelt vooral in op biodiversi-
teit en voedsel, Het Bij-vriendelijke Effect op biodiversiteit 
en Het Blauwe Effect op waterberging en verkoeling. Als 
projectgroep gaan wij de drie modellen uitwerken tot een 
advies dat ook uitgevoerd kan worden. Daarbij zullen we 
elementen uit de drie modellen combineren. 

Wilt u meer weten over de drie modellen? Bij de Albert 
Heijn aan de Van Lawick van Pabststraat hangen drie 
posters waarin de modellen uitgewerkt zijn. Wilt u uw 
mening geven over de modellen of heeft u vragen of 
opmerkingen? Mail dan naar mirella.dekruijff@hvhl.nl of 
joost.eertman@hvhl.nl of bel 0621365849. 

Joost Eertman, Mirella de Kruijff, Bauwe van der Velde, 
Tom Visser en Rob Zaaijer (Adviesbureau I-Green)
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981

Lawick van Pabststraat 64. Achter deze mooi gerenoveerde gevel was jarenlang 
drogist Wiebe Verpoorten gevestigd. Nu houdt Chainresult er kantoor. Het bedenkt 
modellen voor logistieke ketens in voedsel- en agrarische sector. Dat is nog eens 
wat anders dan pillen, poeders en aanverwante zaken.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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In de serie Jonge Meesters in het Burgemeesterskwartier

Vioolconcert 
van rijzende ster Niek Baar
De Rotterdamse violist Niek Baar 
(1991) treedt zondag 17 februa-
ri op in de serie Jonge Meesters in 
het Burgemeesterskwartier. Baar mag 
met recht een jonge meester worden 
genoemd, zijn ster aan het violisten-
front is al jarenlang rijzende. Begin dit 
jaar won hij het Oskar Backconcours 
en voordien won hij al diverse andere 
prijzen en speelde op internationaal 
vermaarde festivals in binnen- en bui-
tenland. 

Niek maakte zijn debuut als solist op 16-jarige 
leeftijd met het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Verder soleerde hij o.a. met 
het Pauliner Kammerorchester Leipzig, 
Camerata Berlin, Symfonie Orkest van het 
Koninklijk Conservatorium en het Atheneum 
Kamerorkest. In maart 2013 maakte hij zijn 
debuut als solist in het Concertgebouw in 
Amsterdam met Sinfonia Rotterdam. In de 
komende tijd zal hij solo’s spelen bij onder 
meer Het Gelders Orkest, Residentie Orkest 
en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Komend seizoen is hij artist in residence bij 
de Philpharmonie in Haarlem.fo
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Nieuws 
uit het bestuur
Het kalenderjaar loopt alweer bijna ten einde, reden voor een 
korte terugblik op enkele activiteiten die vanuit de wijkver-
eniging voor de bewoners zijn verricht.
De verschillende commissies zijn weer succesvol bezig 
geweest. Ik noem alleen maar de kwartierquizzen, de 
muziekoptredens, de themaochtenden en de wijkdiners. De 
commissie leefomgeving en het bestuur zijn druk geweest 
met diverse ruimtelijke ontwikkelingen in onze buurt zoals 
zorginstellingen aan de Sweerts de Landasstraat, nieuw-
bouwplannen langs de Amsterdamseweg en de plaatsing van 
ondergrondse afvalcontainers. Daarbij hebben we met de 
gemeente, de media en zelfs met de rechter hebben gespro-
ken. De feestcommissie heeft ervoor gezorgd dat Sinterklaas 
onze wijk weer heeft bezocht, waarvan véél kinderen en hun 
ouders genoten hebben. De redactie heeft weer prachtig 
uitgevoerde nummers van Wijkcontact verzorgd en via de 
website en de digitale nieuwsbrief hebt u weer allerlei actua-
liteiten op de voet kunnen volgen.
Al die vrijwillige inzet van deze betrokken wijkbewoners 
verdient grote waardering. Het bestuur heeft zijn dank tot 
uitdrukking gebracht via een speciale vrijwilligers-borrel eind 
november in De Molenplaats. Wij hopen dat we ook komend 
jaar weer op de inzet van al deze mensen mogen blijven 
rekenen.
Het bestuur is blij dat zich spontaan wijkbewoners heb-
ben aangemeld voor de nieuw te vormen Commissie 
Duurzaamheid. Dit onderwerp zal ons in de komende jaren 
allemaal aangaan. De gemeente ontwikkelt veel initiatieven 
op het vlak van energietransitie en wil die samen met de 
inwoners gestalte geven. In onze wijk, met haar bijzondere 
vormen van bebouwing, zal dat vast op een vorm van maat-
werk uitlopen. Voldoende reden om met dit onderwerp actief 
aan de slag te gaan. Voor de 'groene component' van duur-
zaamheid hebben we eind november de eerste rapportage 
van de enthousiaste groep studenten van Van Hall Larenstein 
ontvangen. Die biedt goede aanknopingspunten voor kli-
maatadaptatie in de wijk, zowel in de openbare ruimte als op 
particulier terrein zoals tuinen. 
Verder is de speciaal gevormde lustrumcommissie druk bezig 
met het ontwikkelen van plannen voor de viering van het 
achtste lustrum van onze wijkvereniging in 2020. Het bestuur 
wil deze commissie en allen die met goede voorstellen 
komen, daarin graag steunen. Gelukkig is er ook budgettaire 
ruimte voor een spetterend feestjaar.
Kortom, de wijkvereniging staat er best goed voor. Aan ons 
allen, bestuur, commissies/werkgroepen, andere vrijwilligers 
én overige wijkbewoners de uitdaging dat zo te houden. 
Met elkaar maken we onze wijk tot de fijnste plek in de 
hele stad! Met dat doel voor ogen wens ik u 
namens het bestuur alvast fijne feest-
dagen en een goede jaarwisseling. En 
we zien er naar uit u te ontmoeten 
tijdens de Nieuwjaarsborrel van 
onze wijkvereniging op dinsdag 15 
januari a.s. in Brasserie Zypendaal. 
 
Gerard Slag 

Niek Baar won in januari van dit 
jaar de eerste prijs op het Oskar 
Back Concours. Daarmee staat 
zijn naam nu te midden van grote 
violisten die de prijs eerder won-
nen zoals Emmy Verhey, Vera 
Beths, Jaap van Zweden, Saskia 
Viersen en Liza Ferschtman. 
Niek Baar had al eerder succes 
op andere nationale en interna-
tionale concoursen. In 2014 was 
hij de eerste Nederlandse vio-
list ooit die de finale haalde van 
het prestigieuze Internationale 
Johann Sebastian Bach Concours 
in Leipzig; daar won hij de derde 
prijs en een optreden in het 
Gewandhaus in Leipzig. Hij won 
verder de eerste prijs van het 
Internationale Solo Bach concours 
in Londen, het Prinses Christina 
Concours en de Duitse Grommekk 
Prijs voor jonge violisten. 
Baar studeerde aan de Hochschule 
für Musik ‘Hanns Eisler’ in Berlijn 
bij Prof. Stephan Picard waar hij 
in juli 2016 afstudeerde met de 
hoogst mogelijke score. Daarvoor 
studeerde hij bij Peter Brunt en 
Philippe Graffin aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag en 
bij Christoph Poppen in München. 
Op 22 februari speelt Niek Baar 
als solist in de serie ‘Maestro Jules 
Onthult’ met Het Gelders Orkest 
het Eerste Vioolconcert van Bruch. 
Stap voor stap ontrafelt dirigent 
Jules van Hessen dit symfonische 
meesterwerk. Na de pauze wordt 
het stuk in zijn geheel gespeeld.

In een interview in NRC Handelsblad naar aanleiding van het winnen van het 
Oskar Back Concours vertelde Baar dat hij min of meer bij toeval de viool 
ontdekte, en dat terwijl in zijn familie niemand iets aan muziek deed. „Maar ik 
was als kind al altijd met kunst bezig, en toen we in De Efteling het spookhuis 
bezochten en ik een skelet de Danse Macabre van Saint-Saëns hoorde spelen, 
was ik om. Die verliefdheid op de viool is gebleven. Je hebt geboren musici die 
toevallig viool spelen. Ik ben echt een violist. Ik zou geen ander instrument 
kunnen of willen bespelen”, aldus Baar in het interview met Micha Spel. 
Op zijn achtste begon Baar op de School voor Jong Talent van het Haags 
Conservatorium. Volgens Baar telt Nederland een aantal zeer invloedrijke en 
belangrijke vioolpedagogen, zoals Coosje Wijzenbeek, Vera Beths en eerder 
Herman Krebbers en Oscar Back. Maar hij studeerde ook vijf jaar in Berlijn bij 
Stephan Picard en Christoph Poppen, die hem naar eigen zeggen enorm heb-
ben beïnvloed. "Dat hoor je in mijn spel. Gedisciplineerd, serieus en pünktlich, 
haha. En met een intense klank: stevig in de snaar gestreken”, zoals hij aan 
Micha Spel vertelde. Violisten die belangrijk voor hem zijn en waren, zijn onder 
meer Isaac Stern, Nathan Milstein en Isabelle Faust.
Dat de Rotterdamse violist de voorkeur geeft aan het klassieke repertoire, 
denk aan barok (Bach), romantiek (Schumann) en 20ste-eeuwse muziek zoals 
Schnittke blijkt uit zijn muziekkeuze voor het concert op 17 februari. Hij zal 
dan werk spelen van Johann Sebastian Bach, Eugene Ysaye, Nicolo Paganini 
en Georg Philipp Telemann. Maar, benadrukt hij in verscheidene interviews, hij 
ontwikkelt zich nog steeds, ook qua muzieksmaak.
De twee concerten vinden op zondag 17 februari plaats om 13.00 en 16.00 
uur. Precieze locatie, ergens in de wijk, wordt bekend zodra u een kaartje hebt 
gekocht. Kaarten bestellen gaat via QR-code of website.

Johan Bosveld

Kaarten bestellen kan via 
deze QR-code of websit
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GENOMINEERD
Zij die onlangs het boek Arnhem gezien door Crone kochten 
deden een goede keuze.
De in Arnhem prestigieuze organisaties OPA, Plaatsmaken 
en architectuurcentrum CASA presenteerden recentelijk 
Een Goed Boek 2018. Elk jaar worden in Arnhem 
bijzondere boeken gemaakt die opvallen vanwege hun 
vormgeving, fotografie, druk of inhoud. Laat nou mijn dit 
jaar gepubliceerde luchtige bundel een van de elf boeken 
zijn die deze eer te beurt viel. Ben ik trots op! Behalve veel 
vakpublicaties werden het kinderboek Volle Muil van Tom 
Marien, het boek NDSM toen en nu van Wouter Botman en 
Marten Hendriks Leven/Werk van Alex de Vries aangemerkt 
als 'een goed boek'.

Ik mocht bij officiële presentatie aan het aanwezige publiek 
uitleggen hoe ik door middel van mijn participerende 
observaties aan mijn weetjes voor dit boek kwam. Ik 
vertelde over de AKU-fontein op het Willemsplein die er 
wel erg armzalig bij staat. De tijdelijke oplossing om de 
in vervallen staat verkerende pergola te verstoppen in 
een megagrote gele kubus, mag op zijn minst opmerkelijk 
worden genoemd. Nu nog de geel/zwarte strepen en het 
logo van Vitesse er op en het project is helemaal af. Mij 
dunkt, alle kansen voor gisse Arnhemse ontwerpers om iets 
spannends aan deze historische plek toe te voegen.

In mijn speechje noemde ik tevens andere prominente 
Arnhemse locaties, zoals Rijnkade, Jansbeek, 
Spijkerkwartier, Station, Willemsplein, Velperplein, 
Nieuweplein en Gele Rijdersplein. In het Spijkerkwartier 
verrees het nieuwe buurtje Spijkerbroek en bij Thialf wordt 
niet meer gezwommen, maar gesport. De renovatie van 
het Huis der Provincie aan de Markt kostte wel wat, maar 
dan heb je ook wat. Het Paradijs doet zijn naam momenteel 
alle eer aan. Niks rommelige pakhuizen van weleer maar 
een modern buurtje waarin iedereen wel wil wonen. 

Ik vertelde de toehoorders over mijn fascinatie voor Arnhem 
en het waarom van deze begeestering. Het feit dat ik kort 
na de oorlog hier werd geboren en sindsdien de stad zag 
veranderen, verklaart veel. Zowel de Tweede Wereldoorlog 
als in 1944 de Slag om Arnhem betekenden voor Arnhem 
een totale gedaantewisseling. De altijd zo karakteristieke 
plek aan de Rijn en voet van de Veluwezoom onderging de 
afgelopen zestig jaar een metamorfose. Uitgever Hijman/
Ongerijmd zag wel brood in mijn opvattingen, waar 
vormgever Fenne Beuker van Ontwerpstudio Graphication 
van het boek een prachtig document maakte. Het is 
trouwens nog steeds te koop. De uitgever beveelt het aan 
als een prima Arnhems cadeau voor onder de kerstboom.

Kees Crone

Repairplek geeft 
apparaten en kleding 
tweede leven

Bij het opruimen van de kelder ontdek ik mijn 
broodrooster, die het enkele maanden geleden 
begeven heeft. Net voordat ik hem definitief 
weg wil doen, zie ik op Nextdoor een aankondi-
ging van de Repairplek in De Bakermat.
En dus loop ik op een maandagavond in oktober 
met mijn broodrooster naar De Bakermat. Bij 
aankomst wordt de deur voor me opengehou-
den door een buurtbewoner die op hetzelfde 
moment arriveert, een waterkoker onder de 
arm.
Na het invullen van een formulier begint het 
wachten. Voor mij geen straf want er is koffie 
en er zijn genoeg mensen om een praatje mee 
te maken. Het is druk vanavond. Twee handige 
mannen buigen zich over de kapotte melkop-
schuimer van mevrouw Van der Graaff. “Het 
apparaat heeft het vorige week begeven en ik 
hoop dat ze het hier kunnen maken”. Iemand 
anders is bezig met een papierversnipperaar. 
Na een minutieus onderzoek blijkt het apparaat 
uiteindelijk toch niet kapot te zijn. De eigenaar 
lacht besmuikt, maar is blij dat hij de versnip-
peraar weer kan gebruiken.
Rietje Stam doet vanavond voor het eerst 
mee met de Repairplek. Met haar naaimachine 
neemt ze een prominente plek in aan de repa-
ratietafel. “Ik ben sinds vorig jaar betrokken bij 
het Repaircafé in Velp maar ik vind het ook leuk 
om in mijn eigen buurt iets te doen. Sommige 
vrouwen kunnen nog geen knoop aanzetten, 
maar ik kan alles.” Vanavond vermaakt ze een 
tablethoes die te groot is, maakt ze een zoom in 
een rokje en repareert ze ook nog even de jas-
zak van mevrouw Van der Graaff – de reparatie 
van haar melkopschuimer blijkt erg ingewikkeld 
en kost veel tijd.
Vanaf 2009 heeft het verschijnsel Repaircafé 
een grote vlucht genomen. Om te voorkomen 
dat waardevolle spullen op de afvalberg belan-
den, komen er steeds meer ontmoetingspunten 
waar mensen met hulp van vrijwilligers hun 
elektrische apparaten, fietsen, kleding of andere 
dingen kunnen repareren. De Repairplek van de 
Hoogkamp begon in 2013 aan keukentafels in 
de wijk. Sinds 2015 organiseren de twee oprich-
ters, Sebastiaan van Sandijk en Marnix Bakker, 
maandelijks bijeenkomsten in De Bakermat. 
“De kerk wilde meer betrokkenheid bij de wijk 
en bood ons deze plek aan. Uiteraard zijn bewo-
ners van de Burgemeesterswijk ook van harte 
welkom”, vertelt Sebastiaan. De Repairplek 
werkt met 8 vrijwilligers.

Jan Hettinga komt binnen met een kratje met een 
kapotte waterkoker, een föhn en een transforma-
tor met stekkertjes en snoeren. “Ik ben zelf best 
handig, maar hier krijg ik goede tips om dingen 
te repareren. Die waterkoker heb ik te lang laten 
liggen, mijn vrouw heeft al een nieuwe gekocht…”
Sjoerd Aukes buigt zich intussen over mijn brood-
rooster. Om te weten wat er mis is, moet het 
ding opengemaakt worden. “Het openmaken van 
de apparaten is altijd een probleem. Aan de ene 
kant goed voor de veiligheid, maar ik denk ook 
wel eens dat fabrikanten niet willen dat ze gere-
pareerd kunnen worden”, vertelt Sjoerd terwijl hij 
een indrukwekkend arsenaal aan schroevendraai-
ertjes met uiteenlopende koppen bestudeert. De 
schroeven in de onderkant van de broodrooster 
liggen verzonken in de kunststofbodem. Met geen 
mogelijkheid komt Sjoerd erbij. Er zit niets anders 
op dan de gaten in de bodemplaat met een boor-
machine groter te maken, zodat de schroeven 
eruit gedraaid kunnen worden. Uiteindelijk lukt 
het hem het apparaat open te krijgen. Na enig 
schoonmaakwerk beginnen de warmte-elementen 
weer te gloeien. Hij doet het weer! Om te zorgen 
dat mijn broodrooster bij een volgende reparatie 
makkelijker opengemaakt kan worden, maakt 
Sjoerd de koppen van de schroeven plat en freest 
er een gleufje in. Zo kunnen de schroeven in de 
toekomst met een gewone schroevendraaier eruit 
gedraaid worden. 
Terwijl Sjoerd de laatste hand legt aan mijn 
broodrooster, is vrijwilliger Mirto Henriquez bezig 
met een elektrische heggenschaar. Mirto is bij de 
repairplek terecht gekomen na een advertentie. 
“Ik heb een technische opleiding gehad en vind 
het leuk om dingen te repareren”. Al snel consta-
teert hij een kabelbreuk in het snoer. Als die gere-
pareerd is, kan de heggenschaar verkocht worden 
op de jaarlijkse rommelmarkt van De Bakermat. 
“Wij mogen deze ruimte gebruiken voor onze 
repairplek, als tegenprestatie controleren wij alle 
apparaten die aangeboden worden voor de rom-
melmarkt”.
Helaas lukt het vanavond niet om alle apparaten 
te repareren. De mannen krijgen de melkop-
schuimer van mevrouw De Graaff niet aan de 
praat. Ook twee elektronische eierwekkers leve-
ren problemen op. Van een Nespresso-apparaat 
blijkt een slangetje kapot te zijn. Dat moet eerst 
besteld worden. De waterkoker van de man die 
aan het begin van de avond zo galant de deur 
voor mij openhield, bleek alleen schoongemaakt 
te moeten worden. “Tja, onderhoud is zo belang-
rijk…”, verzuchten de vrijwilligers. De waterkoker 
van Jan Hettinga is inmiddels ook gerepareerd 
vertelde hij me, toen ik hem twee weken later 
tegenkwam. “Door de Repairplek wist ik welk 
onderdeel vervangen moest worden. Ik zit nu 
alleen wel met twee waterkokers…”

Hanneke Nagel

Heeft u ook iets wat u gerepareerd wilt hebben? 
De volgende bijeenkomst is op 14 januari om 
20.00 uur in De Bakermat.
info www.penseelstreek.nl/repairplek
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Een beeldige wijk2
Objecten in de openba-
re ruimte maken van de 
Burgemeesterswijk een beel-
dige wijk. In dit nummer 
mooie beelden van mensen.

1
Audrey Hepburn zat in onze 
wijk op de lagere school. Op 
het Burgemeestersplein staat 
sinds 1994 een beeld van haar 
gemaakt door Kees Verkade. 
 
2
In Park Sonswijck staan vier 
bronzen diaconessen van 
Marian Speckreijse. 
Ze verwijzen naar het Diaco-
nessenziekenhuis dat hier tot 
1995 stond. 
 
3
In Park Sonsbeek wordt de 
Arnhemse natuurkundige en 
Nobelprijswinnaar Hendrik 
Lorentz geëerd in een monu-
mentaal kunstwerk van 
Oswald Wenckenbach dat 
prinses Juliana in 1931 ont-
hulde. 
 
4
Bij de kleine vijver staat sinds 
1930 het bronzen beeld van 
een knielende vrouw. Gijs 
Jacobs van den Hof is de 
maker. 
 
5
In het speelpleintje aan de 
Van Eckstraat staat ‘het vogel-
mannetje’, een klein alumi-
nium beeld van Erik Buijs. 
 
6
‘Vogelenpietje’ heet het stand-
beeld van Pieter Gerbrand 
van Tienhoven onder aan de 
Sweerts de Landasstraat. Van 
Tienhoven was medeoprich-
ter van Natuurmonumenten. 
Johan van Zweden, die lang 
in onze wijk woonde, maakte 
het beeld dat in 1959 werd 
onthuld.
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