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Mirjam Lingen, Kerst-kok

Kerstmenu 2019 •  Kale Kerst in '44 • Emotionele vragen rond 
ouderschap • Groene stroom • Slavernijverleden Zypendaal •  Meer 

betalende leden gevraagd • Grootste ramp 75 jaar geleden
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Dinsdag 14 januari vanaf 17.00 
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Weertsstraat, met een hapje en een drankje, 
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Joke Vermue
Vragen over ouderschap 
die emotioneel raken 

Op een herfstachtige dag bel ik aan bij Joke Vermue 
in de Burgermeester Weertsstraat. Samen met 
haar man Reinier woont ze er al vijftien jaar met 
veel plezier. Nadat we haar tuin bewonderd heb-
ben, dalen we af naar het souterrain waar ze haar 
praktijkruimte heeft. Achterin is een mooie, intieme 
ruimte gecreëerd met uitzicht op een muurtuintje 
in Aziatische sfeer. Hier bespreekt Joke met haar 
cliënten existentiële vragen rondom ouderschap en 
adoptie.

"Voordat ik voor mezelf begon werkte ik bij FIOM, een 
expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwan-
gerschap en afstammingsvragen. Daar merkte ik dat 
mijn hart ligt bij vraagstukken rond ouderschap. Door 
een ingrijpende verandering bij FIOM verviel mijn baan 
helaas. Maar ik wilde met mijn ervaringen verder en ben 
daarom voor mezelf begonnen.” 
"Nu begeleid ik mensen bij vragen die hen emotioneel 
raken, zoals een onvervulde kinderwens, een onbedoelde 
zwangerschap of adoptie. Voor veel mensen geven kinde-
ren zin aan hun leven. Mijn cliënten hebben vaak te maken 
met moeilijke keuzes, verdriet, rouw en identiteitsvragen. 
Het mooie van mijn werk vind ik dat ik vanuit verschil-
lende invalshoeken met vragen rondom ouderschap bezig 
kan zijn. Dat maakt het een bijzonder beroep.”
Hoewel Joke in Arnhem is gevestigd, komen niet al haar 
cliënten uit Arnhem: "Mijn cliënten die twijfelen over een 
abortus komen vooral uit Arnhem en omgeving. Cliënten 
met vragen rond adoptie en ongewenste kinderloosheid 
komen ook wel van verder weg. Ongeveer een derde van 
de vragen die ik krijg gaan over adoptie, een derde over 
een onvervulde kinderwens en een derde over beslissin-
gen omtrent abortus. Maar ik krijg ook andere vragen, 
bijvoorbeeld van mensen met een anonieme donorvader 
of van partners die het niet eens worden over hun kin-
derwens of die problemen hebben met de verwerking van 
zwangerschapsverlies.”

Kinderwens
Bij mensen met een kinderwens begeleidt Joke zowel cli-
enten die nog in een medisch traject zitten, als mensen 
die, soms na een intensieve periode van behandelingen, 
moeten erkennen dat ze kinderloos zullen blijven. "In die 
gesprekken is veel ruimte voor hun emoties. Pasklare 
antwoorden geef ik niet. Wel help ik ze om te gaan met 
hun hoop en teleurstellingen. Mensen die dit meemaken 
hebben vaak te maken met een complex rouwproces. Het 
verlangen naar kinderen zal blijven, dat hoeft ook niet 
weg. Ik help ze een manier te vinden om ermee om te 
gaan.”

Eigen baas
Joke begon haar eigen praktijk vooral omdat ze wilde 
doorgaan met het begeleidingswerk dat ze al bij de FIOM 
deed. "Ondernemerschap is voor mij geen doel op zich. 
Wel geeft het werken in een eigen praktijk me vrijheid. 
Omdat mijn man Reinier al eerder voor zichzelf begon, 
kon hij me helpen met een aantal praktische zaken. Toch 
voel ik me ook wel ondernemer. Ik besteed bijvoorbeeld 
redelijk wat tijd aan netwerken zoals met de abortuskli-
niek, huisartsen, verloskundigen, met Freya (de patiën-
tenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproble-

BIJZONDER BEROEP
men) en met de stichting Adoptievoorzieningen.” 
Joke volgde in de jaren ’70 de opleiding maatschappelijk 
werk aan de sociale academie in Driebergen. Later volgde 
ze een vierjarige opleiding voor contextueel therapeut; 
een aanpak die ontwikkeld is door de Hongaarse psy-
chiater Nagy. "Ik hou van leren en mezelf ontwikkelen. 
Ik heb ook een opleiding gedaan voor praktijkonder-
steuner. Naast mijn eigen praktijk werk ik namelijk nog 
twee dagen per week als POH-GGZ (Praktijkondersteuner 
Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg) in een huisartsen-
praktijk in Arnhem Zuid. Ik herken daardoor makkelijker 
problemen die ik vanuit mijn praktijk niet kan begeleiden. 
Denk bijvoorbeeld aan suïcidaliteit; dan verwijs ik naar 
de GGZ. Het werk in de huisartsenpraktijk en mijn eigen 
praktijk vullen elkaar goed aan. ” 

Onbedoelde zwangerschap
Bij onbedoelde zwangerschap helpt Joke de vrouw, liefst 
samen met haar partner, om tot een zorgvuldig besluit 
te komen. "Het zijn beslist niet alleen de jonkies die 
langs komen maar regelmatig ook mensen die al twee 
of drie kinderen hebben. Ik stel me neutraal op, gericht 
op erkenning en bewustwording van de gevoelens en 
gedachten die er zijn. Als ‘derde persoon’ zet ik ze aan 
tot reflectie en uitwisseling. Dat helpt vaak. Maar ik geef 
geen mening, ik spreek me wel uit over wat ik zie bij mijn 
cliënten, maar niet over wat mij een wijs besluit lijkt.”
"Vrouwen zeggen soms: ‘Ik snap wel dat het niet kan, 
niet uitkomt, maar het voelt zo anders’. Je ziet vaak een 
strijd tussen gevoel en verstand. De man staat soms meer 
op het standpunt dat het echt niet kan. Ik erken dan zijn 
standpunt, maar ga ook uit van het wettelijk zelfbeschik-
kingsrecht van de vrouw. Zij vindt het soms moeilijk om 
voluit te zeggen: ‘Ik wil moeder worden van dit kind’. Ik 
vraag dan bijvoorbeeld aan de man hoe het voor hem is 
dat zij dit zegt. De vrouw brengt soms een groot offer als 
de abortus doorgaat. Het is belangrijk om dat als partner 
te erkennen zodat het stel samen goed verder kan. Soms 
lukt dat, soms ook niet.” 

Adoptie
Als Joke iemand begeleidt die geadopteerd is, weet ze dat 
bijna altijd de vraag speelt: ‘wie ben ik?’. "Een geadop-
teerde heeft twee paar ouders, al dan niet bekend. Dat 
kan een lastig gegeven zijn voor iemand die ooit afge-
staan is. Vaak speelt er een dubbele loyaliteit. In mijn 
gesprekken met hen is aandacht voor alle drie de partijen: 
de geadopteerde, de adoptieouders en de ouder die haar 
of zijn kind ooit heeft afgestaan. Ik heb een paar keer een 
bijeenkomst georganiseerd voor een groep geadopteer-
den die ik ook individueel begeleid. Ze zaten met z’n allen 
hier aan de grote tafel. Dat lotgenotencontact betekende 
veel voor hen. Ik word er blij van dat ik zo’n groep bij 
elkaar kan brengen.” 

Maatschappelijke vraagstukken 
"De vraagstukken in mijn werk raken soms aan actuele 
maatschappelijke discussies. De actiegroep Pro-Live, die 
zich afzet tegen abortus en over ruime financiën beschikt, 
heeft bijvoorbeeld in heel Nederland een flyer in de brie-
venbus gedaan. Dat was voor cliënten die in een moeilijk 
keuzeproces over abortus zitten, of een abortus hebben 
laten doen, heel naar. Vergeet niet dat met abortus vaak Fo
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Verlangt u naar een Kerst zonder stress en wilt u 
zich niet al te druk maken over wat te eten met 
Kerst? Schakel dan Mirjam Lingen in van ‘alledagen-
lekker’. Zij verzorgt vanuit de wijk thuismaaltijden 
in allerlei varianten. Mirjam: “Ik wil het mensen die 
geen tijd hebben om uitgebreid te koken gemak-
kelijk maken. Meestal is gemaksvoedsel uit de 
supermarkt ongezond omdat het te veel vet, suiker, 
zout en toevoegingen bevat. Mijn gemaksvoedsel is 
gezond, lekker en vers. Ik werk met onbewerkte, 
natuurlijke, verse ingrediënten.”

De keuken in haar huis aan de Van Nispenstraat waar ze 
sinds 2008 met man en drie kinderen woont, is zowat 
even groot als de huiskamer. Daar kookt ze niet alleen 
voor haar gezin, maar voor een heleboel mensen in onze 
wijk. Mirjam kookt elke dinsdag en donderdag voor 30 
tot 50 mensen die het eten bij haar komen afhalen. Op 
haar website alledagenlekker.nl kunnen haar klanten zien 
wat er die week op het menu staat. Ze kunnen zich ook 
abonneren op een wekelijkse nieuwsbrief. Naast afhalers 
heeft Mirjam ook nog kookopdrachten. Wekelijks kookt ze 
zo voor minstens 100 mensen.

Wat staat er op het menu in de week dat ik dit stukje 
schrijf? Op dinsdag 3 december is dat Gevulde kool: 
Savooiekool gevuld met een mengsel van rundergehakt 
en varkenssaucijzen met patatas bravas, en op donderdag 
5 december Groentetaart: goed gevulde taart met lekker 
veel verse groente. Met groene salade en vinaigrette. Wie 
hiervan wil genieten, moet voor 9.00 uur een bestelling 
plaatsen en aangeven hoe laat het op die dag wordt opge-
haald, altijd tussen 17.00 en 19.00 uur. Mirjam: “Ze krij-
gen het eten mee in stenen schalen. Daarin blijft het goed 
warm. Mensen kunnen thuis meteen aan tafel.” De prijs 
voor een maaltijd voor 1 persoon bedraagt 9 euro en loopt 
daarna af. Vanaf 5 personen is het 7 euro per persoon.
Behalve complete maaltijden levert Mirjam ook glazen 
potten met bijvoorbeeld pastasaus, soep of chutney. 
Allemaal zelf bereid met verse ingrediënten en zonder 
additieven. De potten blijven een week goed. Wekelijks 
verkoopt ze 50 tot 60 potten. Daarnaast verzorgt ze op 
verzoek voor gezelschappen ook lunches, borrels, diners 
en kookworkshops. Op haar website staan ook allerlei 
recepten die mensen thuis zelf kunnen maken.

Mirjam vindt zichzelf geen milieuactivist maar wil wel 
verantwoord koken. “Ik werk niet uitsluitend met bio-
logische producten, maar wel met goede ingrediënten. 
Alles is onbewerkt en vers bereid. Verder werk ik alleen 
op bestelling; er blijft dus niets over. Veel maaltijden zijn 
vegetarisch en plastic bakjes zijn taboe. De stenen scha-
len en glazen potten komen terug en worden hergebruikt.”

Een koksopleiding of iets dergelijks heeft Mirjam niet 
gevolgd. “Ik heb een HBO-opleiding Boekhandel & 
Uitgeverij gevolgd en ben actief geweest in de journalis-
tiek, onder andere voor NRC Handelsblad en HP/De Tijd. 
Daarna heb ik voor een communicatiebureau gewerkt. 
Op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen 
en was ik bladmanager voor bladen als Spoor van de NS. 
Koken vond ik altijd al leuk. In 2010 begon ik een blog 
over eten en ging ik maaltijden voor anderen koken via 
thuisafgehaald.nl. Dat gaf me zoveel voldoening dat ik de 
journalistiek heb opgegeven en me helemaal op koken 
ben gaan richten. Eten is een primaire levensbehoefte, 
daar moet je wat van maken. Goed eten maakt mensen 
lichamelijk en geestelijk gezonder. Koken is fysiek best 
hard werken, een goede maaltijd bereiden is arbeidsinten-
sief, maar als ik zie hoe anderen ervan genieten geeft me 
dat veel voldoening en voel ik een intens geluk. Ik word 
er echt blij van. De zin van het leven is de ander. Mensen 
worden niet gelukkig als ze veel op zichzelf gericht zijn. 
Geluk zit hem in iets delen met anderen. Daarom kook ik 
graag, voor anderen en samen met anderen.” Het is een 
gedachte die mooi bij Kerstmis past.

Wat Mirjam voor Kerst aan eten in gedachten heeft voor 
haar klanten, vindt u in het inzetje. 
Voor het actuele aanbod met serveertips en prijzen kijk op 
www.alledagenlekker.nl

Henk Donkers

Mirjam Lingen 
Kerst-kok… en meer
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Kerstmenu 2019

Borrel/vooraf

Rillette van gans
Faux gras

**
Chilijam

Mangochutney
Gefermenteerde pickle

**
Crèmesoep met aardappel en 

prei met peterselieolie

Hoofdgerecht

Choucroute royale
**

Wildstoof
Konijnenragú

**
Chutney van stoofpeer

schaamte en schuldgevoel gepaard gaan, dan 
wordt door zo’n actie nog eens extra zout in de 
wond gestrooid. Een andere actuele maatschappe-
lijke discussie, waar ik vanwege recente aandacht 
in de media mee te maken kan krijgen, is die van 
ongehuwde moeders die vanaf de jaren ’50 vaak 
gedwongen werden afstand te doen van hun kind. ”
"Hoewel ik inmiddels 65 ben is stoppen met mijn 
werk nog helemaal niet aan de orde. Ik hou zoveel 
van mijn werk! Wel heb ik mijn uren als praktijkon-
dersteuner wat teruggebracht zodat ik meer ruimte 
heb. Ik hoop nog heel lang gezond te zijn en zinvol 
met mijn werk bezig te kunnen zijn.”

Ida Bontius

• Meer informatie over de praktijk van Joke 
Vermue op www.jokevermue.nl

• FIOM, een expertisecentrum op het 
gebied van ongewenste zwangerschap en 
afstammingsvragen, zie: www.fiom.nl

• Freya (de patiëntenvereniging voor mensen met 
vruchtbaarheidsproblemen, www.freya.nl

• Stichting Adoptievoorzieningen, www.adoptie.nl 

VOORBEREIDINGEN 
NIEUW WIJKCENTRUM 
BAKERMAT OP STOOM
De voorbereiding voor een nieuw wijkcentrum 
in De Bakermat is weer wat concreter gewor-
den met de benoeming van het bestuur van 
de stichting waaronder de nieuwe Bakermat 
moet gaan vallen. Op de foto de vijf nieuwe 
bestuursleden, geflankeerd door de initiatief-
nemer van een nieuw wijkcentrum Jan Siert 
Wiersema (l) en de beheerder van de Bakermat 
Wim de Rooij (r). Tussen hen in (vlnr) secreta-
ris Roelie van Rossum, voorzitter Peter Hoeve, 
René Muller, Barend Freriks en penningmeester 
Han Haarsma. Bestuurslid Fred Hammerstein 
ontbreekt op de foto.Op de voorgrond zitten de 
projectleiders van de gemeente Arnhem, Fred 
de Bruijn en Gerda Dreise.
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Hoe vierden wijkgenoten die 
huis en haard in september 
’44 hadden moeten verla-
ten, 75 jaar geleden Kerst en 
Nieuwjaar? 
Net als andere Arnhemmers 
werd mevrouw Nella Bosveld-
Nijdam, inmiddels 93 en al tien 
jaar woonachtig in Aerenheem, 
in september ’44 geëvacueerd. 
Ze woonde met haar ouders 
in de Frombergstraat. Daar 
waren ze in 1942 naar toe 
verhuisd vanuit Rotterdam. 
Omdat hun stadsdeel platge-
bombardeerd was en er geen 
werk was, ging hun vader 
terug naar Arnhem waar hij 
vandaan kwam. “Mijn vader 
was heel actief en creatief”, 
vertelt ze in haar apparte-
ment. “Hoe hij het deed weet 
ik niet, maar hij wist een inko-
men te vergaren. We hadden 
altijd te eten.”

Net als tienduizenden andere 
Arnhemmers verlieten ze lopend 
via de Apeldoornseweg de stad. 
“We kwamen terecht in een één-
gezinswoninkje in Beekbergen. 
Daar sliepen we met 10 evacués 
op zolder in het stro. Mijn moe-
der kookte (meestal bieten), mijn 
vader was overdag op pad. Hij had 
al snel geregeld dat we terecht 
konden op de afgelegen boerde-
rij van Jan de Wever, Hooiberg 
48 in Klarenbeek. Mijn broer 
Syds, die medicijnen studeerde 
in Utrecht, was toen al afgevoerd 
naar Duitsland. Hij kwam na de 
oorlog gelukkig terug, studeerde 
af, promoveerde, werd hoogleraar 
psychiatrie in Nijmegen en behan-
delde prins Claus later voor zijn 
depressies. Met mijn broer heb ik 
nog eens bij de koningin en prins 
Claus gegeten.
“We hebben negen maanden in 
dat boerderijtje gezeten. Mijn 
vader was vaak weg. Dat vond ik 
niet erg, want dan kon ik ertus-
senuit piepen. Ik werd 18 en 

(gniffelend) ik had een vriendje dat onderduiker was… 
Ik hielp wat mee op de boerderij, met koeien mel-
ken bijvoorbeeld. Jan de Wever was een rustige, 
kalme man. Hij was weduwnaar en had een 
dochter, Mientje, die nooit iets zei. Later is hij 
getrouwd met zijn huishoudster Bertha met 
wie hij nog kinderen gekregen heeft. Ik 
sliep met mijn moeder in de bedstee, mijn 
vader op de grond ernaast. Koken deed 
mijn moeder hier niet, dat deed de huis-
houdster. Ze keken op tegen mijn moe-
der, een vrouw uit de stad. Mijn vader 
trok er vaak op uit op zijn fiets. Hij ging 
dan stiekem naar ons huis in Arnhem 
om kleren te halen. En mijn schaatsen. 
Raar, als ik er nu aan terugdenk dat ik 
die toen zo graag wilde hebben, maar je 
stond niet echt stil bij de oorlog. En het 
was een strenge winter. Mijn vader is ook 
wel eens naar Rotterdam gefietst om tij-
dens de hongerwinter een roggebrood naar 
zijn broer te brengen. Wij hadden te eten. 
We betaalden daar ook wel voor, maar hoe 
mijn vader aan geld kwam…? 

“De Kerst van 1944 was een kale. Geen versierde 
kerstboom en naar de kerk gingen we niet. De Wever 
wel. Wij waren wel Nederlands Hervormd gedoopt maar 
niet praktiserend meer. Wat we aten als kerstdiner? 
(lachend) In de keuken stond een oud fornuis, de enige 
verwarming. Daar had de hele dag een kip op gestaan. Hij 
was uitgedroogd en taai. Ik hoor mijn moeder, die lekker 
kon koken maar het hier nooit deed, nog ‘zonde, zonde’ 
zeggen. Zij zou er wat lekkerders van gemaakt hebben. 
Die uitgedroogde kip hebben we opgegeten. En Oud en 
Nieuw? We lagen om 8 uur in bed. Het was een hele 
koude, strenge winter. Kerst en Oud & Nieuw… daar was 
je in ’44 als evacué niet mee bezig.”

“In april ’45 werden we bevrijd. Er kwam een tank het 
dorp binnenrijden met Frans-Canadezen. Mooie man-
nen met snorren…. Een paar weken later ben ik met 
een paard-en-wagen naar Arnhem gelift. Ons huis in de 
Frombergstraat lag vol rotzooi en uitwerpselen, en was 
geplunderd. De piano hadden ze naar buiten proberen te 
slepen, maar was halverwege blijven staan. Glas zat er 
niet meer in de ramen. Het was ook nergens te krijgen. 
Mijn vader heeft ze met planken dichtgetimmerd. Van een 
buurvrouw kreeg ik schoonmaakgerei om te poetsen. Het 
was een mooie tijd met veel feesten. Er werd veel gedanst 
op straat. Ik ging vaak naar het Artilleriepark waar 
Canadezen ingekwartierd waren. Mijn vader kwam daar 
ook wel eens. Om te kijken wat zijn dochter uitspookte, 
maar ook voor de sigaretten.

“Al snel kreeg mijn vader in Ede een baan als financieel 
directeur van het ziekenhuis. Daar verhuisden we heen. Ik 
ben in ’47 getrouwd. We kregen woonruimte toegewezen 
in de Johannes Vethstraat op de Hoogkamp. Daar had de 
gemeente twee kamers ‘opgeëist’ in een huis met men-
sen zonder kinderen. Zo ging dat toen. Er was enorme 
woningnood. We hebben er ons eerste kind gekregen. 
Begin jaren ’50 zijn we verhuisd naar een flat in de 
Burgemeester Weertsstraat. De huizen daar waren ver-
woest door een V1 en er kwamen flats voor in de plaats. 
Omdat we een kind hadden kregen we een woning op de 
begane grond, 83-1. Daar werd ons tweede kind geboren. 
We hebben er 15 jaar gewoond. Daarna zijn we verhuisd 
naar de Van Ruisdaelstraat waar ik 40 jaar gewoond heb-
ben. En nu woon ik al weer 10 jaar in Aerenheem.

“Met dankbaarheid denk ik terug aan De Wever. Met Kerst 
stuurde ik hem altijd een kaart. Met mijn man ben ik later 
nog op bezoek geweest. Ik was ook bij zijn begrafenis.”

Henk Donkers

75 jaar geleden 
De kale Kerst 
van Nella Bosveld-Nijdam (93) in 1944
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INTOCHT SINTERKLAAS
Op zaterdag 23 november verzorgde feestcommissie weer de jaarlijkse 
Sinterklaasintocht. Het was goed weer en er kwamen veel kinderen, ouders 
en grootouders op af.

HERINNERINGSMAALTIJD
In het kader van de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem orga-
niseerde onze wijkvereniging een herinneringsmaaltijd, waarbij oudere en 
jongere wijkbewoners elkaar ontmoetten. Er waren vier  wijkbewoners 
(allen 80-plussers) uitgenodigd om hun herinneringen te delen met 25 
leerlingen uit groep 7/8 van basisschool Pieter Brueghel (groep 7/8). De 
oudere wijkbewoners waren destijds ongeveer even oud als de scholieren. 
Henk van de Brand (foto) had helmen, petten en andere uniformstukken 
meegenomen die de leerlingen mochten aanpassen. De leerlingen waren 
benieuwd naar wat het engste geweest was in de oorlog, of ze bang 
geweest waren voor de Duitsers en of ze moesten schuilen voor de bom-
bardementen. Naast Henk van de Brand deelden ook Gineke Becht, Corrie 
Hennekes en Mia van Deelen hun herinneringen.
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GÉRALDINE LODDERS 

STOPT NA 15 JAAR 

ALS VORMGEVER VAN 

WIJKCONTACT

Géraldine Lodders stopt 
na 15 jaar als vormgever 
van Wijkcontact
Wie al wat langer in onze wijk woont, weet dat Wijkcontact de laatste 10 
à 15 jaar nogal veranderd is. Dat is niet alleen een kwestie van inhoud, 
maar ook van vormgeving. Voor dat laatste was Géraldine Lodders ver-
antwoordelijk.

Als eindredacteur heb de laatste acht jaar intensief en op een bijzonder prettige 
manier met haar samengewerkt. Ik leverde op dinsdag altijd keurig geordend 
tekst- en beeldbestanden aan. Op donderdag mailde ze dan een eerste opmaak-
proef. Daar leverde ik dan feedback op. Ze paste de proef daarop aan. Over fou-
ten/foutjes was nooit discussie. Over sommige dingen die ik liever anders wilde, 
soms wel. En soms hield ze dan voet bij stuk omdat ze het op haar manier beter 
of mooier vond. Dat respecteerde ik dan. Uiteraard. Ieder zijn eigen verantwoor-
delijkheid en eer. Vrijdags stuurde ze een nummer dan naar de drukker. Een week 
later leverde die de 1700 exemplaren weer af in de wijk voor de huis-aan-huis-
verspreiding.
Jammer dus dat Géraldine ermee ophoudt. Wijkcontact 2019-5 is haar laatste. 
Tussen de 80 en 90 nummers heeft ze vormgegeven. Ze woont sinds 1984 
in onze wijk waar ze met haar man Nico een ontwerpstudio had/heeft aan de 
Zijpendaalseweg. Vorig jaar overleed Nico op 66-jarige leeftijd na een slepende 
ziekte. Ze gaf niet alleen vorm aan Wijkcontact maar ook wijkgerelateerde uitga-
ven zoals het monumentale Burgemeesterswijk bewonderd (2005), waarin foto’s 
van alle huizen uit de wijk staan, en 30 Pareltjes (2010) met portretten van 30 
wijkbewoners.
Wanneer ze precies begonnen is met Wijkcontact, weet ze niet meer. ‘In 1995 
heb ik het boek voor het derde lustrum, Een bijzondere buurt, al vormgegeven 
en gerealiseerd, samen met Nico. In 2002 of 2003 vroeg het bestuur mij een logo 
voor de wijkvereniging te ontwerpen. Dat werd het oog, gebaseerd overigens op de 
ogen van mijn dochter Pom. Het nieuwe logo kwam op de cover van Wijkcontact.” 

In 2003 was de redactie van Wijkcontact op zoek naar een ‘opmaker/lay-outer’. In 
het aprilnummer stond een oproep: ‘Als u een beetje handig bent met MS-Word 
kunt u meedoen’. Géraldine werd gevraagd voor de opmaak, maar ging niet met 
MS-Word, maar met het professionele programma Indesign aan de slag. 
In de loop der jaren veranderde de vormgeving. De standaardopmaak in twee 
kolommen werd gevarieerder. Er kwam meer aandacht voor fotografie, zowel op 
de cover als op de achterpagina en in het binnenwerk, van 16 ging het naar 32 
pagina’s, en van zwart-wit werd overgestapt op kleur. Géraldine had er een aan-
deel in, maar haast zich te benadrukken dat het blad altijd teamwork was. “Ik 
heb in veel redacties gezeten. Het waren altijd leuke clubs mensen waarin goed 
werd samengewerkt.”

Wat vond ze zelf belangrijk in de vormgeving? “Ik wilde geen standaardvormge-
ving. Een blad moet zich onderscheiden van andere bladen. Het moet er aantrek-
kelijk uitzien en vooral ‘communiceren’. Ik heb hier boeken (ze pakt er eentje) die 
er prachtig uitzien, maar de vormgeving nodigt niet uit tot het lezen van de tekst. 
Dan is er iets mis. Op de kunstacademie moest ik ooit een boek over vormgeving 
bestuderen dat bijna alleen uit tekst bestond. Ook daar was iets mis. Een goede 
tekst-beeld-combinatie vind ik heel belangrijk. En goede fotografie.”
Waarom houdt ze ermee op? “Ik ben 65 maar ga niet op mijn lauweren rusten. 
Met Gerda Kalsbeek ga ik door met Touchstones waarmee we projecten als het 
jaarlijkse Cirque de la Liberté in de Stadsblokken produceren. Ik ga ook verder 
met NICO&CO ontwerpers. Wel wilde ik wat meer flexibiliteit. Vijf keer per jaar 
Wijkcontact legde me te veel vast. En na 15 jaar vond ik het ook mooi geweest.” 

Henk Donkers

Kerstnummer Wijkcontact 2003 met 
het nieuwe door Géraldine ontworpen 
logo van de Wijkvereniging.

Kerstnummer Wijkcontact 2007 vorm-
gegeven door Géraldine met een door 
haar ontworpen kerstversiering op de 
cover. Wijkcontact telde 16 pagina’s

Kerstnummer Wijkcontact 2010. 
Wijkcontact telde 32 pagina’s in 
zwart-wit. Voor de wijkvereniging had 
Géraldine een nieuw logo ontworpen 
(een burgemeestersketting van parels)

Kerstnummer Wijkcontact 2015. 
Vanaf het eerste nummer in 2014 
verscheen Wijkcontact in kleur. 

Kerstnummer Wijkcontact 2019. 
De laatste ;o)

In het zomernummer van 2016 
zette de redactie Géraldine zelf 
op de cover vanwege een arti-
kel over haar als creatief direc-
teur van het circustheater DURF! 
Cirque de la Liberté.

Eerbetoon aan vader 
en zoon Gerritsen in 
het provinciehuis
Van het werk van beeldend kunstenaar Ad Gerritsen die in 2015 over-
leed, is in het Arnhemse Provinciehuis een tijdelijke expositie inge-
richt. ‘Niets is wat het lijkt…’ luidt de titel van de tentoonstelling van 
de Gerritsen, die tot zijn overlijden in de Van Lawick van Pabststraat 
woonde. De expositie op de eerste verdieping is te zien tot en met 31 
januari volgend jaar. 
 
De provincie exposeert het werk van Gerritsen als een blijk van dank-
baarheid voor de genereuze schenking uit de nalatenschap van de 
kunstenaar. Volgens de provincie was er altijd een bijzondere band met 
de kunstenaar. ‘Begin jaren ’50, toen Ad nog een kleine jongen was, 
werkte zijn vader mee aan de bouw van het Huis der Provincie. Ad had 
een levendige herinnering aan het spelen met zand bij het Huis der 
Provincie’, aldus het persbericht van de provincie. 

Vijftig jaar na de bouw van het Provinciehuis kreeg Ad Gerritsen van 
Gedeputeerde Staten de opdracht om de gedeputeerden te portrette-
ren. Voor de kunstenaar was die opdracht een eerbetoon aan zijn vader. 
De provincie Gelderland heeft in de loop der jaren regelmatig werken 
van Gerritsen verzameld. Hij werd beschouwd als ‘een belangrijke kun-
stenaar die nog steeds invloed heeft op de jongere generatie kunste-
naars’. De provincie roemt de ‘klare beeldtaal den het frisse kleurenpa-
let’ van de werken. ‘Maar tegelijkertijd vraagt u zich af waar u eigenlijk 
naar kijkt. Slaapt de geportretteerde of is er iets anders aan de hand? 
Kijken we naar een dader of naar een slachtoffer?’, aldus de provincie.

De provincie Gelderland exposeert regelmatig werk uit de eigen col-
lectie om op die manier een deel van haar kunstcollectie zichtbaar te 
maken voor geïnteresseerden. De collectie bestaat uit zo’n 2.600 kunst-
werken die alle een relatie met Gelderland hebben omdat de maker er 
is opgeleid, werkt of woont óf omdat er een deel van Gelderland werd 
verbeeld.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 07.30-18.00 uur 
en vrijdag van 07.30-17.00 uur. Gesloten van 23 december t/m 1 
januari 2020.

'Door een gerecht gericht te leiden met beleid' 
(de titel van het schilderij is ontleend aan een 
tekst boven een doorgang in het provinciehuis)
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Pasplan reparatie en renovatie

Hét klussenbedrijf  
bij u in de buurt 

voor al uw klussen in en om het huis. Ook voor  
kleinschalige verbouwingen kunt u bij ons terecht!

Hans te Pas 
Burg.Weertsstraat 59  |  6814 HM  Arnhem  |  T 06 – 15 01 64 20Pasplan
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Dé Praktijk voor oefentherapie
• Houdingverbetering: scoliose, kyfose of lordose
•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten
• Bekken- en zwangerschapsklachten
• Chronische klachten
• Activering van ouderen  

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

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!
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Mijn focuswoord 
voor 2020 is ‘bloei’
Misschien ben je er volledig mee gestopt, met het 
maken van goede voornemens. Je bent vast niet 
de enige, want 75% van de mensen geeft er in de 
loop van het jaar toch de brui aan.
Mij overkomt dat niet meer sinds ik het focus-
woordprincipe toepas. Ik kies één woord dat alles 
omvat waar ik aan wil werken. Soms komt het 
voort uit iets wat me moeilijker af lijkt te gaan.
Zo schoof ik eind 2018 mijn dagelijkse yogaroutine 
steeds verder voor mij uit, ‘smokkelde’ in hou-
dingen en leek ik fysiek en mentaal in een soort 
impasse te zitten. Practice what you preach is mijn 
motto. Ik wilde het goede voorbeeld aan mijn stu-
denten blijven geven en dus werd mijn focuswoord 
voor 2019 ‘verdieping’.
Allereerst ging ik op zoek naar een studio waar 
ik werd gemotiveerd om mijn vroege ochtendy-
oga te hervatten. Het werd Nijmegen. De tweede 
hobbel was mijn mindset veranderen van ‘ik ben 
geen ochtendmens’ naar ‘ik ben een vroege vogel’. 
Ineens vond ik het heerlijk om 
zes dagen per week om vijf 
uur op te staan voor een 
potje dynamisch yoga-en 
in Nimma.
Niet lang daarna gebeur-
de er iets bijzonders. 
Terwijl ik verstild als een 
lijk op mijn yogamat lag, 
(geen grap, de laatste 
yogahouding in een serie 
heet de dead body pose), 
kreeg ik een visioen. Je mag 
het ook een ingeving noemen, 
maar een stem in mijn hoofd ver-
telde mij dat ik mijn eigen yogastudio in d e 
Burgemeesterswijk zou openen. Spooky hè?
Na twee jaar hobbyend lesgeven werd het ook wel 
tijd om naar een eigen stek te verkassen. Man- 
en zoonlief kon ik niet langer onderwerpen aan 
vreemde gasten die op onchristelijke tijden door 
onze bovenwoning naar mijn yogakamer slopen. 
Én bovenaan de Van Lawick van Pabststraat lag 
een prachtig pand op mij te wachten. Daar mocht 
ik me verder verdiepen in yoga en ondernemer-
schap.
Twee maanden na de opening zit ik op de oudroze 
kussens in het etalageraam. Met een cappuccino 
tussen mijn handen geklemd observeer ik een oma 
in het speeltuintje. Ze rekt haar armen boven haar 
hoofd. Haar peuter doet haar na wanneer ze voor-
over in een driehoek buigt. Dan zoomt mijn blik in 
op het groepje mensen in de boomspiegel recht 
voor mij. Geknield in het geelbruine bladertapijt 
bewonderen ze de reusachtige vliegenzwammen. 
Ze trekken veel bekijks. Op dat moment weet ik 
het; mijn focuswoord voor 2020 wordt ‘bloei’.

Tara Ubachs
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“Iets goeds doen voor 
je medemens”
Gill Hommerson is Engelse van geboorte, maar heeft al bijna 
50 jaar Arnhem als thuisbasis, waarvan de laatste zeven 
jaar de Burgemeesterswijk. Via de Anglicaanse Kerk raakte 
ze betrokken bij de Huiskamer voor Daklozen in Arnhem. 
Namens die kerk verzorgt ze een keer per maand de salades 
bij de dagelijkse maaltijd die de stichting Kruispunt maakt 
voor 50 dak- en thuislozen. Dat zijn drie enorme bakken 
vol, “veel werk maar leuk om te doen”. Het is maar een van 
de vele activiteiten van deze wijkgenote met een groot hart 
voor mensen die het minder goed getroffen hebben in het 
leven. Maar dit verhaal moet helemaal niet om háár gaan, 
zegt Gill. Ze wil iemand anders in het zonnetje zetten: Kees 
van de Laar, assistent bedrijfsleider van het AH-filiaal in de 
Van Lawick van Pabststraat.  “Hij heeft een hart van goud 
en wil altijd graag iets doen voor de mensen in de wijk.” 
(Desgevraagd zegt Kees op zijn beurt dat het vooral Gíll is die 
in de schijnwerpers moet staan.) 
Gill ontmoette Kees op een ochtend in oktober 2018, toen hij 
in het kader van de nationale dag tegen de eenzaamheid een 
ontbijt organiseerde in zijn filiaal. Ze raakte in gesprek met 
hem, en vertelde over haar werk voor de daklozen. “Hij bood 
meteen aan dat ik in het vervolg de ingrediënten voor de 
salades bij elkaar mocht zoeken in de winkel, zonder restric-
ties én gratis.”  Van het een kwam het ander. De kerstmaaltijd 
voor dak- en thuislozen werd extra feestelijk met een heer-
lijk Engels dessert (Eton Mess) en tijdens de afgelopen hete 
zomer werd er een speciaal buffet gemaakt met verkoelende 
hapjes. Gill rekt de gulheid van Kees dus graag een beetje op, 
en Kees heeft daar geen enkel bezwaar tegen.  
Nu zou je denken dat in een van de welvarendste buurten van 
Arnhem maatschappelijke initiatieven voor de eigen bewo-
ners niet echt noodzakelijk zijn. Maar daar denkt Kees van 
de Laar anders over. Hij is een van de organisatoren van de 
wekelijkse koffieochtenden in de Bakermat en verzorgt ook 
af en toe een wijklunch in De Bakermat. Die bijeenkomsten 
trekken steevast een dertigtal bezoekers, en voorzien dus 
blijkbaar wel degelijk in een behoefte. Kees: “Natuurlijk zijn 
het lang niet allemaal eenzame mensen, maar ook al bereik 
je er slechts een of twee die in een isolement zitten, dan is 
dat al mooi”. In het beleid van Albert Heijn is behalve voor 
sponsoring van buurtactiviteiten, zoals de Sinterklaasintocht 
en dergelijke, nadrukkelijk ook ruimte voor dit soort zaken. 
Kees: “Die ruimte kun je naar eigen idee invullen.  Nu kom 
ik altijd graag in contact met mensen, dus voor mij is dit een 
mooie kans om me met allerlei projecten te bemoeien en zelf 
de handen uit de mouwen te steken.” Dus staat de assistent-
filiaalleider regelmatig met veel plezier ‘op locatie’ koffie te 
schenken of pannenkoeken te bakken.  En dat mag best wel 
eens in de (wijk)krant!       

Loes Meeuwissen  
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KADOWINKEL

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

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

Sjiek & Sjiek
SIERADEN & WOONACCESSOIRES

Snoeien doet bloeien
Zorg voor mooie struiken 
in uw tuin. Laat ze tij-
dig snoeien. Voor snoei-
advies. snoei-les of het 
laten snoeien van al uw 
struiken en bomen neem 
contact op met: 
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PAFFEN
Het was in de Arnhemse Ketelstraat. Een vrouw 
van middelbare leeftijd drukt demonstratief een 
shawl tegen haar neus en mond om te voorkomen 
dat ze sigarettenrook inademt. Zij spreekt een jong 
winkelmeisje belerend toe, dat voor de etalageruit 
haar sigaretje probeert te roken. Ik hoor zinsneden 
waarin wordt gevraagd “of zij wel weet hoe ongezond 
roken is” en “dat ze er gewoon mee moet stoppen”. 
Het grietje voelt zich zichtbaar opgelaten en zegt ter 
verdediging dat het haar rookpauze is.

Rookt u nog? Nou, dan hoort u bij een minderheid. 
Volgens het Trimbos-instituut, dat daar alles van af 
weet, steekt iets meer dan een kwart van de bevolking 
van 18 jaar of ouder nog één of meer peuken per dag 
op. Of dat veel of weinig is mag u zelf beslissen. Feit is 
dat het aantal rokers in Nederland afneemt. Zo rookte 
in 2018 ruim 22 procent van de bevolking van 18 jaar 
en ouder, waar dat in 2014 nog een dikke 25 procent 
van de volwassenen was. Hoogopgeleiden roken 
minder vaak dan middelbaar en lager opgeleiden. Ook 
interessant om te weten is dat 3,3 procent van de 
bevolking een zware roker is. Zij paffen rustig twintig 
of meer sigaretten of shagjes per dag.
De winkeldeerne behoorde vast tot de groep van 17 
procent 12 t/m 16 jarigen die weleens rookt, ofschoon 
ook in die groep een dalende trend door zet. Maar er 
zijn wél verschillen in het rookgedrag. Vwo’ers doen 
het wat dit betreft beter dan vmbo’ers. Leerlingen op 
de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het 
vmbo roken méér vergeleken met hun leeftijdgenoten 
op het vwo. Vijftien procent van de vmbo’ers paften 
de afgelopen maand een sigaretje weg, tegenover vier 
procent van de vwo-leerlingen.

Maar wat te vinden van het maternalisme - als 
tegenhanger van paternalisme - van de vrouw in 
kwestie? Maakt haar vast goedbedoelde bemoedering 
geen inbreuk op de autonomie van de jonge rookster? 
Moet het meisje een boodschap hebben aan de 
betutteling door een oud wijf? Zij mag er dan van 
overtuigd zijn dat roken slecht is voor de gezondheid, 
dat geeft haar toch niet de vrijheid zich met het 
winkelmeisje te bemoeien? 
Ik geef toe het onderscheid tussen goed of fout 
pater(mater)nalisme is soms lastig te maken. Een 
medicus die het meisje in een spreekkamer-setting op 
het gevaar van tabak wijst, zal niet als bevoogdend 
worden ervaren. Een goed bedoeld leefstijladvies 
van een wildvreemde, wordt daarentegen al snel als 
ongepast en betweterig ervaren.

Kees Crone

Pollendal 1, 6816 RE Arnhem (06) 42 11 86 32
Info@klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Website: klusbedrijfvincentmandemaker.nl

Thema-ochtenden 
in de Bakermat 

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

Dinsdag 14 januari
Robert Voskuil over de restanten van de vroe-
gere Nederlandse aanwezigheid in Indonesië
Wie nu door Indonesië reist komt regelmatig 
zaken tegen die herinneren aan de ‘Nederlandse 
tijd’ zoals forten, gebouwen en opschriften. Robert 
Voskuil verbleef sinds de jaren ’70 voor zijn werk 
vaak langdurig op Java, Sumatra en de Molukken, 
ging daar op zoek naar plaatsen waar zijn familie 
sinds 1850 had gewerkt en gewoond, en maakte 
veel foto’s van de zichtbare overblijfselen van de 
Nederlandse aanwezigheid daar.

 
Dinsdag 11 februari
Dick van der Steen over levenskunst
Vroeger zeiden pastoor en dominee hoe u moest 
leven. Tegenwoordig moet de mens zelf keuzes 
maken en dat valt niet altijd mee. Leven is een 
kunst. De moderne filosofie heeft de levenskunst, 
waar de filosofen zich in de Oudheid al mee bezig 
hielden, herontdekt. Filosoof, wiskundige en litera-
tuurwetenschapper Dick van der Steen geeft geen 
pasklare antwoorden op vragen wat ‘goed leven’ is, 
maar helpt u bij het nadenken erover.
 

CLAIM UW GRATIS PROEFTRAINING 
(incl. gezondheidsmeting, lichaamsscan 
en een volledige instelling + training)

• Effectiever trainen dan ooit op 
volautomatische Milon toestellen

• Altijd persoonlijke aandacht en begeleiding
• Slechts 35 min. per training
• Op maat gemaakt individueel programma 

(Dus ook voor mensen met lichamelijke klachten)
• In een kleinschalige- en veilige omgeving 

sporten

Burgemeester Weertsstraat 73, 
6814 HN Arnhem - 026 303 3858

www.slimmer-fit.nl
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Let op met
Groene stroom
Wilt u uw energieverbruik verduurzamen, dan zou 
u kunnen overstappen op groene stroom. Wat is 
groene stroom? Bij welke energieleveranciers kun 
je daarvoor terecht? Hoe groen is hun stroom? Hoe 
kun je de overstap aanpakken? Er zijn verschillende 
soorten groene stroom en niet alle stroom die als 
‘groen’ verkocht wordt, draagt bij aan een echte 
vergroening van ons elektriciteitsgebruik.

U bent de afgelopen tijd vast eens opgebeld of anderszins 
benaderd met de vraag of u niet wilde veranderen van 
energieleverancier. En als dat niet gebeurd is, zal dat vast 
nog eens gebeuren. U wordt met aantrekkelijke kortingen 
verleid tot een overstap. De aanbieder of tussenpersoon 
rekent keurig voor u uit hoeveel goedkoper u uit bent 
en is bereid uw overgang naar een andere leverancier 
te regelen. Steeds meer aanbieders proberen u ook over 
streep te trekken met ‘groene stroom’ als argument. Veel 
consumenten blijken daar steeds gevoeliger voor te zijn. 
Daarbij is het opletten geblazen, want niet alle stroom is 
echt groen of even groen. 

Wat is groene stroom?
Er zijn meerdere omschrijvingen van groene stroom, 
maar de volgende lijkt me een hanteerbare. Groene 
stroom is elektriciteit die is opgewekt uit energiebronnen 
die (a) niet bijdragen aan de opwarming van de aarde, (b) 
schoon zijn en geen luchtvervuiling veroorzaken, (c) niet 
uitgeput raken en hernieuwbaar zijn en (d) bij de winning 
landschap of leefomgeving niet aantasten.
Centrales die gestookt worden met fossiele brandstoffen 
zijn niet groen omdat de voorraden steenkool, bruinkool, 
olie en gas eindig zijn, en ze CO2 en vervuilende stoffen 
(stikstofoxiden, fijnstof) uitstoten. Gas is daarbij groener 
dan kolen, al is moderne kolencentrale weer beter dan 
een oude. Gascentrales zijn nodig voor de overgang naar 
duurzame energieopwekking omdat ze elektriciteit kun-
nen leveren als het te weinig waait of de zon niet schijnt 
(zolang de energie daaruit niet goed opgeslagen kan 
worden). Kernenergie is een stuk duurzamer (bijna geen 
CO2-uitstoot), maar het probleem van het radioactieve 
afval (dat duizenden jaren gevaarlijk blijft) is nog niet 
afdoende opgelost, er kunnen ongelukken mee gebeuren 
met verstrekkende gevolgen (Tsjernobyl, Fukushima) 
waartegen geen verzekeringen bestaan, ze zijn erg duur 
om te bouwen, de bouw ervan kost erg veel tijd, de voor-
raad uranium is eindig en aan de winning ervan zitten 
veel risico’s.

Licht- en donkergroene stroom
Onder de groene energiebronnen worden windmolens, 
zonnepanelen, biomassa en waterkracht gerekend. Maar 
ook die zijn niet even groen. Zo hebben grote water-
krachtcentrales een negatieve invloed op de visstand en 
verstoren ze ecosystemen. Kleine waterkrachtcentrales en 
getijdenenergie zijn het groenste. Energie uit biomassa is 
groen als deze gewonnen wordt uit afvalstromen (afval-
hout, zaagsel, pellets), maar niet als daarvoor natuurlijke 
bossen gekapt worden of als er bossen of energiegewas-
sen voor worden aangeplant op landbouwgronden of als 
er oerwoud voor gekapt wordt (palmolie). Biogas uit afval, 
rioolslib of mest is best wel groen. De groenste energie-
bronnen zijn zon en wind. Ze zijn onuitputtelijk, hernieuw-
baar en er komt geen CO2 bij vrij. Wel zijn er – zoals bij 
alle energie-installaties – wat schadelijke effecten bij de 
productie en sloop van windmolens en zonnepanelen, en 
kunnen ze landschap en leefomgeving aantasten (horizon-
vervuiling, slagschaduw, geluidsoverlast). Het grote pro-
bleem bij deze twee bronnen is dat het niet altijd genoeg 
waait of de zon niet altijd schijnt, de energie nog niet goed 
opgeslagen kan worden voor later gebruik en ze nog lang 
niet kunnen voorzien in de elektriciteitsbehoeften. 

Garantie van Oorsprong (GvO)
Aan de stroom zelf (de elektronen die door het net stro-
men) kun je niet waar en hoe die geproduceerd is. Je 

In de tweede week van oktober orga-
niseerde de Commissie Duurzaamheid 
de eerste Duurzaamheidsweek in de 
wijk. Zij wil dat elk jaar gaan doen. Er 
was een duurzaamheidswandeling door 
de wijk langs plekken waar al invulling 
gegeven is aan duurzaamheid en er 
was een huiskamersessie over warmte. 
De aftrap bestond uit het leggen van 
groene daken op vier adressen in de 
wijk. Groene daken verminderen de hit-
testress in de zomer, houden regenwa-
ter vast na heftige buien, bevorderen de 
biodiversiteit, isoleren en verlengen de 
levensduur van daken. Willem Weeda 
van de duurzaamheidscommissie had 
een kraan laten komen voor de adres-
sen waar de sedummatten en andere 
materialen over de huizen heen getild 
moesten worden. Op andere plekken 
konden bewoners de matten zelf naar 
boven brengen en leggen. Dit jaar is er 
80 m2 dak aan groen dak gerealiseerd, 
goed voor de berging van 2400 liter 
water (30 liter per m2). De commissie 
hoopt dat het velen het voorbeeld vol-
gen en streef naar 500 m2 aan groene 
daken in 2020.

Groene daken als aftrap 
Duurzaamheidsweek

LEVERANCIERS CONSUMENTENMARKT RAPPORTCIJFER

 EasyEnergy

 Energie VanOns

 Pure Energie

 Vrijopnaam

 Powerpeers

 HVC Energie

 Vandebron

 Greenchoice

 Huismerk Energie

 Qwint

 Enesco

 Vattenfall (NUON)

 EnergieDirect

 Delta

 Engie

 Servivehouse

 Oxxio

 Woonenergie

 Essent

 Energy Zero

 United Consumers

 Innova Energie

 NLE

 Budget Energie

 Clean Energy

 Allure

 DGB Energie

 Sepa Green

 Anode particulier

 Fenor

Bron: Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & 
Milieu en WISE (2019) Onderzoek duurzaamheid 
Nederlandse elektriciteitsleveranciers 2019 (https://
www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-
groenste-energieleverancier).



kunt dus niet zien of deze wel/niet groen is. Daarom 
moet groene stroom een certificaat hebben om te bewij-
zen dat deze groen geproduceerd en op het stroomnet 
gezet is. Een certificeringsorganisatie geeft daarom voor 
elke opgewekte megawattuur (1000 kWh) een Garantie 
van Oorsprong (GvO) af. In Nederland doet de CertiQ 
(dochter van netbeheerder Tennet) dat, in andere landen 
bestaan daarvoor andere organisaties. De GvO is een 
Europees systeem voor erkende groene stroom en bestaat 
sinds 2004. Een energieleverancier die groene stroom wil 
leveren moet beschikken over voldoende GvO’s. Voor elk 
megawattuur groene energie dat hij verkoopt moet hij 
een GvO ‘afboeken’. De Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) houdt toezicht op het GvO-systeem. Een energie-
leverancier kan dus niet meer groene energie verkopen 
dan hij aan GvO’s bezit. Die GvO’s kan hij in Nederland 
kopen (voor groene stroom die in Nederland is opgewekt), 
maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld in Noorwegen 
of IJsland voor stroom die daar met waterkracht is opge-
wekt. GvO’s kunnen los verhandeld worden van de opge-
wekte energie.

Sjoemelstroom 
De vraag van Nederlandse huishoudens naar groene 
stroom is veel groter dan het Nederlandse aanbod van 
GvO’s. 69% van de huishoudens heeft groene stroom 
maar zoveel GvO’s worden er in Nederland bij lange na 
niet afgegeven. Daarom kopen Nederlandse energieleve-
ranciers ze massaal in het buitenland. Dat doen ze vooral 

in Noorwegen want dat land heeft een overschot aan 
GvO’s door het grote aantal waterkrachtcentrales die er 
al tientallen jaren staan, lang vóór de vraag naar groene 
stroom. Nederlandse leveranciers kunnen daar heel goed-
koop GvO’s kopen. Een Noorse waterkracht-GvO kost 
bijvoorbeeld maar 0,35 cent tegenover een Nederlandse 
wind-GvO 7 tot 10 euro. Zo kunnen Nederlandse energiele-
veranciers met kolencentrales bij een Noorse waterkracht-
centrale GvO’s kopen om daarmee de aan jou geleverde 
grijze stroom als groen te verkopen. Je krijgt zo alleen op 
papier groene stroom. Die stroom wordt ook wel ‘sjoemel-
stroom’ genoemd. Het is administratief vergroende stroom.

Grote verschillen tussen leveranciers
Er zijn grote verschillen tussen de leveranciers van groene 
stroom. Het maakt dus veel verschil uit bij welke leveran-
cier je je groene energie inkoopt. Want zoals hierboven 
betoogd, is niet alle groene stroom is even groen. Het 
maakt verschil uit of die is opgewekt met windturbines of 
biomassacentrales die gestookt worden met pellets van 
Amerikaans hout zoals nu in de Amercentrale gebeurt. 
Er zijn leveranciers die groene energie verkopen met 
Noorse waterkracht GvO’s en met Nederlandse wind-
GvO’s. Als je groene stroom betrekt van een leverancier 
die zijn energieaanbod administratief vergroend heeft 
met de aankoop van Noorse waterkracht-GvO’s, lever je 
dus eigenlijk geen bijdrage aan de verduurzaming van de 
elektriciteitsvoorziening. Want de leverancier wordt niet 
gestimuleerd om te investeren in nieuwe, schone ener-
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gie (zon, wind); hij levert immers energie uit reeds lang 
bestaande waterkrachtcentrales in het buitenland. Dat is 
anders als je groene stroom koopt die wordt opgewekt 
met Nederlandse windmolens of zonnepanelen. Daar gaat 
een krachtige stimulans vanuit voor verdere verduurza-
ming. Minder groen is ook de groene stroom van bedrijven 
die behalve in wind- en zonneparken blijven investeren in 
kolencentrales.

Ingewikkelde keuze vergemakkelijkt
De keuze voor echt groene stroom is al met al dus best 
ingewikkeld. Daarom vergelijkt de Consumentenbond 
samen met drie milieuorganisaties (Greenpeace, Natuur 
& Milieu en WISE (World Information Service on Energy) 
elk jaar Nederlandse energieleveranciers met elkaar op 
het gebied van (de omslag naar een ) duurzame energie. 
In 2019 waren dat 31 leveranciers voor de consumenten-
markt en 37 voor de zakelijke markt. Hieronder de scores 
van de leveranciers aan de consumentenmarkt. Je kunt 
daaruit afleiden wat de bijdrage aan duurzame elektri-
citeitsvoorziening is van je huidige energieleverancier of 
van de leverancier waarnaar je eventueel wilt overstap-
pen. 
11 leveranciers doen het goed (scoren 8 tot 10). Ze wer-
ken actief mee aan een omslag naar een duurzame ener-
gievoorziening, produceren zelf hernieuwbare energie of 
kopen die direct bij de producent waarmee ze investerin-
gen in duurzame opwekking ondersteunen, en verkopen 
groene stroom uit wind, zon of duurzame biomassa. 3 

Matthew Pyatt in de Burgemeester Weertsstraat laadt zijn elektrische auto thuis op met 100% groene stroom. Onlangs heeft 
ook hij ontdekt dat zijn groene stroom maar voor deel uit Nederland komt en schakelt daarom, zodra zijn energiecontract 
afloopt, over op een leverancier die meer groene stroom in Nederland opwekt. Bovendien gaat hij zonnepanelen op zijn dak 
leggen om zelf groene stroom voor zijn auto en huishouden op te wekken.
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“Met trots presenteren 
hierbij ons stroometiket”, 
zei deze energieleveran-
cier. “Het stroometiket 
geeft een betrouwbaar 
beeld van de samenstel-
ling en opwekking van onze 
elektriciteit: 100% groene 

stroom en geen CO2-uitstoot.” Hij zegt er niet bij dat hij voor de 
vergroening van zijn stroomaanbod in het buitenland garanties 
van oorsprong heeft gekocht (want in Nederland wordt nagenoeg 
geen energie opgewekt met waterkracht). Deze energieleveran-
cier scoorde een 3,2 in het onderzoek van de Consumentenbond.

 

Deze energieleverancier scoorde een 9,1

Tips voor meer groene stroom
• Wil je dat er meer duurzame energie komt? 

Kies dan voor een groene energieleverancier: 
in het overzicht van de Consumentenbond, 
Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE zie je 
wie het beste scoort. 

• Kijk op het stroometiket van jouw 
energieleverancier en ontdek de herkomst 
van jouw stroom (wind, zon, kolen, gas, uit 
Nederland of niet). Dit etiket krijg je ieder 
jaar na 1 mei van jouw energiebedrijf bij de 
jaarrekening. Je kunt het ook op de website 
van je energiebedrijf opzoeken. 

• Bij alle energievergelijkers kun je kiezen voor 
groene stroom en aangeven dat het alleen uit 
Nederland mag komen.

• Maak zelf groene stroom: leg zonnepanelen 
op je dak. Wekt u meer groene stroom op dan 
u zelf verbruikt en wonen er mensen in de 
buurt met een elektrische auto, dan kunt u ze 
bij groene stroom laten ‘tanken’.

• Word mede-eigenaar van een windmolen of 
zonnepanelen, of koop een aandeel in een 
windpark of zonnepark.

• Minder stroom gebruiken levert het grootste 
voordeel op voor het milieu. Blijf besparen, 
ook al heb je groene stroom. 

leveranciers scoren een voldoende (5,5 tot 8) waaron-
der twee grote bedrijven (Vattenfall/Nuon en Eneco). De 
overige 17 leveren nauwelijks of geen bijdrage aan ver-
groening van de stroomvoorziening. Ze verkopen vooral 
administratief vergroende grijze sjoemelstroom door de 
inkoop van buitenlandse GvO’s.

Overstappen?
Driekwart van de huishoudens verandert wel eens van 
energieleverancier. Zelf zijn we eerst overgestapt van 
Nuon naar Greenchoice vanwege de groene stroom. 
Daarna verleidde Engie ons tot een oversta. We zouden 
goedkoper uit zijn en gegarandeerd 100% groene stroom 
krijgen. Toen ik daar twijfelachtige berichten over las, zijn 
we er ons meer in gaan verdiepen en zijn we overgestapt 
op Greenchoice. Het onderzoek van de Consumentenbond 
kenden we toen niet. Het blijkt nu een goeie keus te zijn 
want we scoren met onze huidige leverancier een 9,1 en 
onze vorige een 5,4. Maar er zijn leveranciers die het nóg 
beter doen. Dat zijn wel allemaal kleinere leveranciers die 
veelal zelf opgewekte energie verkopen.
Denk je erover om over te stappen, kijk dan eens naar 
de Energievergelijker van de Consumentenbond: https://
www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/overstap-
pen-energieleverancier

Henk Donkers en Dennis Schiricke 
Commissie Duurzaamheid
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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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Nieuws uit het bestuur
Dit bericht namens het bestuur wordt geschreven daags na de ont-
vangst van Sinterklaas in onze wijk. Vergezeld van muzikanten van 
Decibel en met een heleboel eigentijdse pieten met veel lekkers 
voor de kinderen, heeft de Sint op zijn witte schimmel weer zijn 
traditionele ronde door de wijk gemaakt. Aansluitend heeft hij vele 
tientallen kinderen en hun ouders in de Diaconessenkerk weer heel 
erg blij gemaakt. Chapeau voor onze feestcommissie en dank aan 
de trouwe sponsoren Albert Heijn en bakkerij Reijnen!
November was trouwens sowieso een maand met heel wat activi-
teiten vanuit onze commissies. Ik noem als voorbeelden de beide 
goed bezochte optredens van pianist Michiel Borstlap in het kader 
van muziek in de Burgemeesterskamers en de (maandelijkse) 
themaochtend in de Bakermat, ditmaal een boeiend en tegelijk 
humoristisch verhaal van de veilingmeester van veilinghuis Derksen 
aan de Amsterdamseweg. Alles prima voorbereid door de Kunst- en 
Cultuurcommissie respectievelijk door de Commissie themaochten-
den! 
En begin oktober organiseerde de Commissie Duurzaamheid diverse 
activiteiten in het kader van een Duurzaamheidsweek. En verder 
houdt de Commissie Leefomgeving de herontwikkeling van de ROC-
locatie aan de Zijpendaalseweg (waarover op 19 november j.l. een 
eerste informatieavond voor wijkbewoners plaatsvond) nauwlettend 
in de gaten.
Kortom, veel vrijwilligers in onze commissies zijn weer flink in de 
weer geweest. En om al die mensen te bedanken voor hun inzet, 
heeft het bestuur hen op 29 november jl. een gezellige borrel met 
hapjes aangeboden in grand-café Aan de Beek.
Het bestuur zelf is inmiddels druk in de weer met de voorbereidin-
gen voor de viering van ons lustrum volgend jaar, wanneer onze 
wijkvereniging 40 jaar bestaat. Naast allerlei leuke evenementen 
die vanuit de commissies worden voorbereid, werken we toe naar 
een groot feest voor alle wijkbewoners, jong en oud(er), waar-
schijnlijk in de Villa Sonsbeek. U gaat daar in de komende tijd 
nog veel meer over horen, maar reserveer in uw agenda alvast de 
geplande datum: zaterdag 16 mei 2020.
Verder hebben we ons wat meer intensief beziggehouden met de 
ontwikkelingen in het ledenbestand en met de contributie-bijdragen 
van onze leden. Voor het bloeiend voortbestaan van onze vereniging 
is natuurlijk een stevig draagvlak in de buurt én een gezonde finan-
ciële basis noodzakelijk. Ik verwijs u daarom graag naar het artikel 
over dit onderwerp elders in dit nummer van Wijkcontact.
Gelukkig hebben zich ook enkele buurtbewoners gemeld, die inte-
resse hebben om één van de opengevallen plaatsen in het bestuur 
op te vullen. Wij zijn natuurlijk erg blij als jonge mensen ons bestuur 
willen aanvullen. Ze doen vanaf nu mee met onze vergaderingen 
en mocht het wederzijds goed bevallen, dan zal de ledenvergade-
ring volgend voorjaar hen als vast bestuurslid kunnen benoemen. 
Overigens is zo'n ALV voor álle leden een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en mee te denken over de toekomst(-plannen) 
van onze vereniging.
Zo´n ontmoetingsmoment is er overigens ook al eerder: ik nodig u 
daarom allen graag uit om aanwezig te zijn bij de Nieuwjaarsborrel 
van onze wijkvereniging op dinsdag 14 januari 2020 vanaf 17.00 
uur in brasserie Zypendaal. U krijgt er natuurlijk ook een hapje en 
een drankje aangeboden. 
Dat kan dan tevens voor ons allen een mooie start 
zijn voor het nieuwe jaar, wat zeg ik: voor het 
nieuwe decennium. In de overgang daar naar 
toe wens ik u en de uwen namens het bestuur 
alvast heel fijne feestdagen en een prachtige 
jaarwisseling. Veel geluk en gezondheid toe-
gewenst! 

     Gerard Slag
voorzitter 

Nieuwe schoonmaker 
in de wijk
De Burgemeesterswijk heeft een nieuwe 
schoonmaker. Sinds september houdt 
Van der Haar Groep uit Wekerom namens 
de gemeente Arnhem de straten netjes 
en groen. Volgens Van der Haar gebeurt 
dat op een duurzame manier. Het bedrijf 
is verantwoordelijk voor het schoonhou-
den van Arnhem-Noord.

De zogeheten groenploegen bestaan uit 
inwoners van Arnhem. Volgens Van der 
Haar zijn dat vooral voormalig werklozen 
of mensen die voorheen in de bijstand 
zaten.
Van de Haar Groep probeert zo duur-
zaam mogelijk te werken. Dat bete-
kent dat bij het groenonderhoud vooral 
elektrische bladblazers, bosmaaiers en 
heggenscharen worden gebruikt en elek-
trische voertuigen voor het legen van 
afvalbakken en het rapen van zwerfvuil. 
Bewoners die ontevreden zijn over de 
schoonmaak of een klacht of melding 
hebben met betrekking tot de openbare 
ruimte, kunnen dat doen via de website 
van de gemeente Arnhem: www.arn-
hem.nl > ‘melding doen’ 

Geef uw mening over 
fietsenstallingen in de 
voortuin
De commissie Leefomgeving heeft in 
het vorige Wijkcontact de bewoners 
gevraagd hun mening over overdekte 
fietsenstallingen in de voortuin kenbaar 
te maken. Deze oproep heeft 11 reacties 
opgeleverd, van voor- en tegenstanders.
Onze wijk heeft sinds enkele jaren de 
status van ‘beschermd stadsgezicht’. Het 
plaatsen van een overdekte fietsenstal-
ling in de voortuin is niet toegestaan. 
De huizenbezitter moet daarvoor een 
omgevingsvergunning aanvragen. Toch 
zijn er de afgelopen jaren veel ‘illegale’ 
bouwwerken geplaatst en de gemeente 
heeft deze oogluikend toegestaan en 
geen dwangsommen opgelegd.
De gemeente wil de regelgeving nu 
opnieuw bekijken en vraagt wijkbe-
woners om hun mening. U kunt uw 
standpunt over fietsenstallingen (en 
ook het parkeren van auto’s) voortui-
nen nog tot 31 december mailen naar 
LeefomgevingBW@live.nl.  De commissie 
Leefomgeving bespreekt alle ingekomen 
reacties vervolgens met wijkmanager 
Fred de Bruijn. Daarna zullen de gemeen-
te en de commissie Leefomgeving samen 
vervolgstappen bekend maken. 
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75 jaar geleden 
De grootste (materiële) ramp die onze wijk ooit trof

Op deze luchtfoto uit 1949 zijn de verwoestingen door de V1 
nog goed te zien (Van Lawick van Pabststraat tussen Burg. 
Weertsstraat en Van Eckstraat, Burg. Weertsstraat tussen 
Van Lawick van Pabststraat en Amsterdamseweg). Het puin 
was in 1949 geruimd maar met de herbouw van huizen en 
appartementen moest men nog beginnen. Op het driehoekje 
Burgemeester Weertsstraat – Amsterdamseweg stond des-
tijds een (houten) politiepost.

Dit jaar herdenken we de Slag om Arnhem en de 
evacuatie die daarop volgde. Volgend jaar herden-
ken we de bevrijding en de terugkeer van de geëva-
cueerden. Beide vonden 75 jaar geleden plaats.

Tussen evacuatie en bevrijding werd onze wijk getroffen 
door waarschijnlijk de grootste ramp die hier ooit heeft 
plaatsgevonden. Tenminste in materiële zin want de 
grootste menselijke ramp was natuurlijk het wegvoeren 
en vermoorden van het onvoorstelbaar grote aantal van 
235  Joodse wijkgenoten.

Deze maand is het 75 jaar geleden dat er een V1 op onze 
wijk neerstortte, vlak bij de kruising van de Burgemeester 
Weertsstraat en de Van Lawick van Pabststraat. Daarom 
staan daar naoorlogse huizen en appartementsgebou-
wen. Tien jaar en vijf jaar geleden heb ik er ook al over 
geschreven in Wijkcontact, maar omdat onze wijk ver-
jongt en vernieuwt wil ik toch opnieuw even stilstaan bij 
die ingrijpende gebeurtenis. Hoe anders zou onze wijk 
eruit hebben gezien als de vliegende bom hier niet per 
ongeluk was neergestort? De evacuatie was een bles-
sing in disguise, want zonder evacuatie waren er wellicht 
(vele) tientallen wijkbewoners om het leven gekomen.

De V1 (Vergeltungswaffe 1) die in de nacht van 16 op 17 
december ‘44 op onze wijk neerstortte was gelanceerd 
vanaf een basis in Overijssel. De V1 was de voorloper van 
de V2, de eerste echte raket. De V1 was 7,90 meter lang 
en had een spanwijdte van 5,37. In de neus zat een explo-
sieve lading van 830 kilo. Op de romp was een primitieve 
straalmotor gemonteerd; vandaar de benaming ‘vliegende 
bom’.  Het toestel kon een snelheid van 650 kilometer 
per uur halen en had een bereik van 240 kilometer (later 
400). De maximale vlieghoogte was 3 kilometer. Een V1 
kon alleen rechtdoor vliegen; er zat geen stuurinrichting 
op en de vleugels hadden geen beweegbare onderdelen. 
In de neus van een V1 zat een propellertje dat verbonden 
was met een teller. Elke dertig omwentelingen liep de tel-
ler één tik terug. Als hij op 0 sprong, sprong er een veer 
los, waardoor het hoogteroer omlaag klapte en de bom 
naar beneden dook. Hij kwam dan ergens in de buurt van 
het doel terecht. 
Het was dus in de verste verten geen precisiebom. Hij 
kon bedoeld zijn voor een militaire installatie, maar even 
goed terecht komen op een woonwijk. Daarom zaaide de 
V1 zoveel angst. Voor de lancering werd de teller ingesteld 
op het te treffen doelwit. Vaak ging er echter wat mis en 
kwamen de V1’s op verkeerde plekken terecht. Zo ook bij 
de V1 die op onze wijk viel. Hij was namelijk bedoeld voor 
Antwerpen, de havenstad van waaruit de geallieerden 
bevoorraad werden. Arnhem ligt precies op de lijn van 
de lanceerbasis tussen Lettele en Rijssen in Overijssel en 
Antwerpen. 

De V1 werd vanaf een lange rails met een hellingshoek 
van 6 graden de lucht in geschoten. Met een generator 
werd daarvoor druk opgebouwd. Een bougie ontstak de 
straalmotor waarna het toestel de lucht werd ingeschoten 
met perslucht. Er zijn ongeveer 30.000 V1’s gebouwd in 

een reusachtige ondergrondse fabriek bij Nordhausen 
in de buurt van Kassel. Duizenden gevangenen waren 
daar als dwangarbeiders te werk gesteld. Volgens Duitse 
gegevens zijn 8.564 V1’s afgeschoten op Engeland en 
Antwerpen. Daarvan trof 57 procent doel. In Londen wer-
den er 6.000 mensen door gedood en 17.000 gewond. 
Dat veel V1’s geen doel troffen, kwam doordat ze 
op tijd werden vernietigd (o.a. door Engelse Spitfire-
jachtvliegtuigen die er naast gingen vliegen en met de 
punt van hun vleugel de vleugel van de V1 aantikten 
waardoor deze van richting veranderde en in zee stortte) 
of doordat ze onderweg defect raakten. Dat laatste 
gebeurde met de V1 die op onze wijk viel. Mensen die de 
oorlog hebben meegemaakt, herinneren zich het prutte-
lende geluid  van de straalmotor op de V1. Als dat geprut-
tel haperde of stopte, wisten ze dat de vliegende bom ging 
neerstorten. Het was dan spannend waar dat gebeurde. 
In de nacht van 16 op 17 december 1944 dook zo’n hape-
rende  bom dus omlaag boven de Burgemeesterswijk. De 
springkop explodeerde in de buurt van de huidige Gall & 
Gall, de BENU-apotheek en de ingang van de parkeerga-
rage van Albert Heijn. 
Voor zover bekend waren er geen slachtoffers want de hele 
bevolking was geëvacueerd, een geluk bij een ongeluk. 
Toen de bevolking in de maanden na de bevrijding terug-
keerde troffen de bewoners van de Burgemeesterswijk 
een enorme ravage aan. Ook de huizen aan het bovenste 
deel van de Burgemeester Weertsstraat waar nu appar-
tementsgebouwen staan, waren geheel verwoest. Of die 
ook door de V1 verwoest waren is nooit helemaal duide-
lijk geworden. Het kan ook brandstichting geweest zijn 
door Duitse militairen (werkzaam op vlieghorst Deelen) 
die in de panden woonden en ze in brand staken voordat 
ze in april ’45 verdreven werden door de Engelsen en 
Canadezen.
Op exact dezelfde dag dat de V1 op onze wijk neerstortte, 
16 december 1944, werd vanuit Overijssel nog een bom 
afgeschoten op Antwerpen. Die vloog over Arnhem, maar 
bereikte de stad aan de Schelde wel. Hij trof de bioscoop 
Cinema Rex waar de zaal helemaal gevuld met bioscoop-
gangers. De inslaande bom richtte een verschrikkelijk 
bloedbad aan. Er vielen maar liefst 567 doden  onder wie 
296 geallieerde militairen die een middagje uit waren. 
Er werden ook nog 291 mensen levend onder het puin 
vandaan gehaald. De Belgische historicus Pieter Serrien, 
schrijver van het boek Elke dag angst. De terreur van de 
V1-bommen op België (1944-1945), noemt het de bloe-
digste aanslag uit de Belgische geschiedenis. Hij beijvert 
zich voor een jaarlijkse herdenking. De V1’s maakten in 
Antwerpen en omgeving 4.229 dodelijke slachtoffers. Ze 
zaaiden angst en verderf.

In Arnhem en onze wijk vielen dus geen slachtoffers maar 
waren er wel flinke verwoestingen. Misschien kan in de 
buurt van Albert Heijn een lieu de memoir ingericht wor-
den, een plaats van herinnering met een gedenkplaat en 
foto’s van de verwoestingen. Naast de Stolpersteine ter 
herinnering aan de familie Cohen die er ooit woonde en 
die werd gedeporteerd naar een Duits vernietigingskamp.

Henk Donkers

Hoek Burgemeester Weertsstraat en Van Lawick van 
Pabststraat voor de oorlog. In het pand op de hoek is nu de 
BENU-apotheek gevestigd.

Burgemeester Weertsstraat tussen Van Lawick van Pabststraat 
en Amsterdamseweg voor de oorlog

Gerestaureerde V1-lanceerinstallatie van de Duitsers in Val 
Ygot (Normandië)
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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

Interieur- en bouwadvies met oude
en historische materialen.

www.gestoldetijd.nl - T. 06 50 57 95 32

De heftige strijd tussen voor- en tegenstanders van houtkap ten faveure van de biodiversiteit en met hout gestookte 
biomassacentrales beroert me nogal. Daarom ga ik maar weer eens te rade bij de oude, maar gezonde en wijze Heer 
Platanus van Nispen. Wie zal het beter weten dan hij?
‘Wel één goede morgen heer Platanus. Ik voelde me verplicht u weer eens een bezoekje te brengen, u om advies te vra-
gen, want ik maak me ernstig zorgen over het milieu. Ik beschouw u als een wijs man, die op energiegebied zo’n beetje 
alles heeft meegemaakt: van houtverbranding tot oliekachel, van stoken op kolen tot gas en tot stoken op elektra.’
‘Wel geachte heer, ik stel het zeer op prijs dat u de moeite neemt om eens met mij te praten want ik kom om van 
ergernis.’ 
‘Steekt u van wal, want ik ben zeer benieuwd naar uw mening.’
‘U begrijpt dat ik me ‘dood’ erger aan mensen die zich wetenschapper noemen en beweren dat verbranding van hout 
energieneutraal is. Ik kan het niet aanzien dat er pure genocide gepleegd wordt op mijn broeders en zusters. Op dit 
moment is er een complete slachting gaande op mijn soortgenoten.’ 
‘Maar meneer Platanus, u spreekt over genocide terwijl het over bomen gaat. Zo’n vergelijking durft u te maken?’ 
‘Jazeker. Het is heel eenvoudig. Ik haal CO2 uit de lucht en maak er O2 van door gebruik te maken van het proces dat 
fotosynthese heet. Ik ben zelfs in staat mijn eigen voedsel te maken zoals suiker en zetmeel. Als de mens, zogenaamd 
het slimste dier, denkt mijn soort met rasse schreden uit te kunnen roeien, dan krijgt hij straks geen zuurstof en geen 
voedsel meer. Met andere woorden: de mens is bezig zichzelf uit te roeien.’ 
“En dat durft u genocide te noemen?’ 
‘Ja natuurlijk is dat genocide! Erger nog. Hoe stom kun je zijn je eigen 
soort uit te roeien? Behalve geno- cide is het ook suïcide.’ 
‘Ja, ik snap het.’ 
‘Verder ben ik bang voor mijn leven. Ooit zal ik net als mijn 
soortgenoten slachtoffer wor- den van de kettingzaag. Men 
zal mij in mootjes ‘hakken’ en naar het crematorium 
brengen ofwel de biomas- sacentrale.’ 
‘Ik kan me volledig in uw gemoedstoestand inleven.’
‘De voorstanders van die centrales begaan een 
enorme domheid door te denken dat mijn dood een 
bijdrage levert aan het milieu. Als men mij ver-
brandt ofwel cremeert, dan produceer ik CO2, stikstof, 
fijnstof en ultrafijnstof, Begrijpt u dat?’ 
‘Het is mij helemaal duide- lijk, meneer Platanus, maar 
ik vind wel dat u weer een zware term gebruikt door 
van ‘crematie’ te spreken.’ 
‘O ja? Dan behoort u ook tot die domme massa die zich tot 
de intelligentsia rekent. Cremare is gewoon verbranden, tot as 
vergaan. Bovendien ben ik een levend wezen en belangrijker dan 
een mens, want zonder mij en mijn soortgenoten sterft de hele wereld uit.’ 
‘Ik ben het helemaal met u eens meneer Platanus.’ 
‘Ik erger me ook kapot aan veel wetenschappers. Ze denken de wijsheid in pacht te hebben, maar 
het zijn eenvoudigweg hielenlikkers van de politiek, ze dansen naar hun pijpen en laten zich daarvoor vorstelijk betalen.’ 
‘Nou nou, u durft wel wat te beweren hoor!’
‘Jazeker, durf ik dat, maar gelukkig heb ik ook medestanders, de eerlijke wetenschappers, die ferme tegenstanders 
zijn van de biomassacentrales en die zich ergeren aan de miljardensubsidies die overheden aan de verbrandingsovens 
geven.’
‘Dat is het dan?’ 
‘Nee nee, het is nog veel erger dan u denkt. Het stoken van hout is vervuilender dan het stoken op kolen en gas!’ 
‘Dat kan ik het niet geloven!’ 
‘Toch is het zo!’ 
‘Maar waarom doet men dan zo dom?’
‘Ik kan er dagen met u over praten, maar mijn antwoord is simpel. Een mens is een kuddedier. Is een beweging een-
maal in gang gezet dan loopt iedereen er achteraan. There is no way back. ‘Alea jacta est’ ofwel ‘De teerling is gewor-
pen’, zoals Julius Caesar zei voordat hij de Rubicon overstak en oprukte naar Rome om daar de macht over te nemen. 
Het is de wet van de lemmingen.’ 
‘Platanus, u bent het enige wezen met wie ik praten kan. Ik verbaas me er altijd over dat de mens niet luistert naar 
degene die de wijsheid echt in pacht heeft.’

Jaap van den Berg 

Platanus van Nispen: “Ze plegen 
genocide op mijn soortgenoten.”
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Familie Brantsen bestuurde Surinaamse suikerplantages vanuit Arnhem

De slaven van 
Huis Zypendaal

In 1698 gingen twee vooraanstaande Arnhemse 
echtparen scheep naar Suriname, toen nog een 
kolonie van Nederland, om daar rijkdom te vergaren 
uit de opbrengsten van suikerrietplantages. Hun 
vertrek was de ouverture van een lange periode van 
Arnhemse betrokkenheid bij Surinaamse plantages 
en de daarbij behorende slavenhandel onder het 
toezicht van de West Indische Compagnie (WIC). 
Wijkgenoot Bert Koene deed uitvoerig onderzoek 
naar de geschiedenis van de ‘Arnhemse’ plantages 
in Suriname en schreef er een boek over: De mensen 
van Vossenburg en Wayampibo. Twee Surinaamse 
plantages in de slaventijd. 

Een van de echtparen had twee dochters, maar hun vader, 
plantage-eigenaar Gerard de Vree, wilde hen onder geen 
beding als toekomstige plantersvrouwen laten opgroeien.
Hij had bepaald dat ze na zijn overlijden teruggestuurd 
moesten worden naar Arnhem voor een goede opleiding 
en natuurlijk op termijn een goed huwelijk ‘op stand’. 
Die huwelijken kwamen er met de zoons van een van de 
meest vooraanstaande Arnhemse notabelen, burgemees-
ter Hendrik Brantsen. Die zoons, Johan en Hendrik jr., 
waren zelf overigens ook al flink op weg om aanzien te 
verwerven in de Republiek. Na het overlijden van Gerard 
de Vree vielen onder meer twee plantages toe aan zijn 
dochters. Maar het lag voor de hand dat de twee heren 
Brantsen als hun echtgenoten de exploitatie voor hun 
rekening zouden nemen.

Johan Brantsen erfde al eerder van zijn vader de buiten-
plaats Hulkestein op de Rijnoever ten westen van Arnhem 
en daarnaast had hij (voor de wintermaanden) in de bin-
nenstad een fraaie woning met stal en koetshuis in de 
Bakkerstraat. Zoon Hendrik Brantsen, die met de andere 
dochter van De Vree was getrouwd, bewoonde een groot 
huis in de Koningstraat, maar kocht in 1743 als buitenver-
blijf Huis Zypendaal. Hij liet het pand opknappen en een 
nieuwe tuin met landerijen aanleggen. 

Voor schrijver en voormalig natuurkundige Bert Koene 
was zijn onderzoek naar de Arnhemse plantage-eigenaren 
min of meer bekend terrein. Eerder schreef hij al een boek 
over Gerard Brantsen: "Daardoor wist ik al dat hij in de 
slavenhandel zat”, zegt hij. In zijn tijd als natuurkundige 
deed Koene al veel onderzoek, maar hij is altijd nieuws-
gierig gebleven naar nog onbekende feiten . Vandaar zijn 
speurtocht naar het Arnhemse ‘slavernijverleden’. Koene 
staat in zijn boek stil bij het begrip slaaf en schrijft: ‘Ik heb 
mij niet geconformeerd aan de mode om het woord “slaaf” 
overal te vervangen door de formule “tot slaaf gemaak-
ten”. Want, stelt Koene, tot slaaf gemaakt waren in wer-
kelijkheid alleen de mensen die uit Afrika naar Suriname 
werden aangevoerd. De meeste slaven in Suriname waren 
daar geboren en dus ‘als slaaf ter wereld gekomen’. 

Voor de plantage-eigenaren was een slaaf in die tijd niets 
anders dan een kapitaalgoed, legt Koene uit. Dat blijkt in 
zijn boek ook wel uit de uitvoerige lijsten van aanwezige 
slaven op de plantages en hun apart vermelde waarde 
en inzetbaarheid (met toevoegingen als ‘oud en weinig 
dienst’, ‘met kromme benen’ en ‘luiaard en wegloper’). 
Dat de slaven in de loop der tijd beter behandeld werden 
had natuurlijk rechtstreeks met hun waarde te maken. 
Het welzijn van de slaven (lees gezondheid) bepaalde 
hun rendement, aldus Koene. Maar dat betekende niet 
dat ze goed werden behandeld, zeker niet in vergelijking 
met slaven elders in Zuid-Amerika. Koene: "Spanjaarden 
en Portugezen behandelden hun slaven beter vanwege 
hun religieuze achtergrond. In de rooms-katholieke kerk 
werden slaven namelijk als mensen beschouwd. De 
Nederlanders met hun calvinistische achtergrond waren 
er daarentegen van overtuigd dat die mensen door God 
voorbestemd waren om slaaf te zijn.” 

Overigens blijkt uit het onderzoek van Koene dat de fami-
lie Brantsen ook korte tijd actief was in de feitelijke sla-
venhandel. Zo financierde zij het transport van slaven uit 

het toenmalige Guinea naar Suriname . Maar zij besloot al 
snel dat het slaventransport weinig rendement opleverde 
waarna hij verder afzag van dit soort investeringen. 

Halverwege de 18e eeuw, juist toen Europa zuchtte 
onder tal van oorlogen, besloot Gerard Brantsens nazaat 
Hendrik dat het tijd werd om Huis Zypendaal door een 
statiger huis te vervangen. Die plannen kon hij makkelijk 
maken omdat de familie ondanks het krijgsgewoel forse 
winsten maakte in Suriname. Tussen 1762 en 1764 werd 
het bestaande huis afgebroken en verrees Huis Zypendaal 
zoals we dat nu kennen.

De eerste generaties Surinaamse slaven kwamen uit 
Afrika, waar ze werden gekocht van Afrikaanse slaven-
handelaren om te worden afgevoerd naar onder meer 
Elmina aan de toenmalige Goudkust (het huidige Ghana). 
Van daaruit gingen ze per schip naar Suriname. Veel 
latere slaven waren geboren op de plantages in Suriname. 
In 1808 besloot het Britse parlement tot een verbod op de 
slavenhandel vanuit Afrika. Let wel: er kwam geen verbod 
op de handel in Suriname zelf of vanuit andere West-
Indische koloniën naar Suriname. Het besluit was wel de 
voorbode van het algemene vrijmaking van slaven in alle 
Europese koloniën, de zogeheten Emancipatie.

Ook de Nederlandse regering besefte na 1808 dat een vol-
ledig slavenverbod slechts een kwestie van tijd was, maar 
maakte geen haast met de voorbereiding daarvan. Want 
er moest vooral voor worden gewaakt dat Nederland en 
de koloniën zware sociale of economische schade zouden 
lijden. Suriname was gewoon een wingewest, net zoals 
de Oost-Indische koloniën dat waren, en dat moest zo 
blijven, aldus de bestuurders. Bovendien waren de slaven 
volgens minister van Koloniën J.C. Baud helemaal niet 
rijp voor een leven in vrijheid. Eenmaal bevrijd zouden ze 
zich slechts inspannen ‘ter vervulling van de gewone dier-
lijke behoeften’. Per slot van rekening was alles wat een 
‘onbeschaafd wezen’ nodig had, in landen als Suriname 
ruimschoots in de natuur voorhanden. 

Uiteindelijk kwam de Emancipatie er ook in de Nederlandse 
koloniën: in 1863 kregen alle slaven in de West-Indische 
koloniën de vrijheid. De slavenhouders kregen 300 gul-
den schadeloosstelling per slaaf. Voor hun 236 slaven 
toucheerde de familie 70.800 gulden. Voor de familie 
Brantsen en de andere plantagehouders kwam nu de 
vraag wat ze moesten doen met hun bezittingen (er waren 
in die tijd zo’n vijfhonderd suiker- en koffieplantages in 
bedrijf in Suriname). De aandeelhouders in het bezit van 
Brantsen werden het erover eens dat voortzetting van 
de plantage Vossenburg weinig zin had (Wayampibo was 
toen al niet meer in hun bezit). Men ging op zoek naar 
een pachter. Na een pachtperiode van enkele jaren werd 
plantage Vossenburg definitief verkocht en werd het een 
handel in levensmiddelen en huishoudelijke producten 
waar de nog overgebleven plantages hun inkopen deden. 
Huis Zypendaal had niets meer te maken met Surinaamse 
plantages. Maar toen had de suiker uit het Surinaamse 
suikerriet trouwens toch al plaatsgemaakt voor suiker uit 
suikerbieten.

Johan Bosveld  

< Bert Koene voor Huis Zypendaal
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Begrafenis van een heiden-slaaf omstsreeks 1840-1850. 
Slaven waren over het algemeen heidenen. Protestantse 
planters stonden zeer afhoudend tegenover zendelingen. Een 
rechtvaardiging van de slavernij was immers dat het heide-
nen betrof en dat slavernij hun goddelijke voorbestemming 
was. Voor zover er bekeerde slaven waren maanden zen-
delingen hen aan hun aardse lot vreedzaam te aanvaarden; 
beloning zou in de hemel komen.

Slaven kappen suikerriet en voeren het op pramen af naar de 
raffinaderij.

Illustraties uit het boek ontleend aan Gelders Archief, beeld-
collectie Alexander Ver Huell. Uit: Surinaamse Schetsen en 
typen van TH. Bray

Bert Koene - De men-
sen van Vossenburg 
en Wayampibo. Twee 
Surinaamse plantages in 
de slaventijd. Uitgeverij 
Verloren, € 25
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981 Tijdens de productie van het Jubileumboek Burgemeesterswijk Bewonderd in 
2004/2005 heette de Amsterdamseweg dikwijls het rafelrandje van de buurt. Dit 
gold niet voor deze met bogen, erker en torentje versierde boven- en beneden-
huizen op de nummers 158 t/m 164. Die ogen nog steeds parmantig. Behalve 
gewoond worden er nu ook kinderen professioneel opgevangen.

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

Verliefde Kijk op de Wijk



Om 12.10 uur belde Michiel Borstlap 
aan. Hij kwam samen met zijn vrien-
din, nadat ze een wandeling door het 
Sonsbeekpark hadden gemaakt. Hij 
vertelde dat hij de vorige avonden 
concerten had gegeven op podia in 
Hoogeveen en Roermond en de vol-
gende dag naar Texel zou gaan. Zo is 
dat dus, het leven van een musicus. 
Michiel bracht zijn eigen pianostoel 
mee. Hij heeft er twee; de ene staat 
thuis achter een Steinway D vleugel 
uit het Concertgebouw, de andere 
neemt hij in zijn auto overal mee 
naar toe. Nog iets grappigs: tussen 
de concerten dronk Michiel thee om 
zijn vingers te warmen. 

Michiel speelde diverse nummers van zijn cd’s Blue, 
Reflective en Velvet. Zo speelde hij het prachtige 
Levantine, de in opdracht van Studio Sport gemaakte 
‘Ode aan Johan in C’ (niet geheel toevallig no. 14 op de 
cd, zo zagen we later) en een improvisatie op Halleluja 
van Leonard Cohen.  
Na beide concerten mengden Michiel en zijn vriendin zich 
heel gezellig onder het publiek. Tijdens de borrel na het 
tweede concert gaf Michiel Borstlap nog een mooie toegift 
voor onze dochter Bente die, door hem uitgedaagd (“dan 
staan we quitte”), ook nog een stukje speelde voor hem.
We genieten nog volop na van deze happening. Het was 
een muzikaal feestje. Veel dank aan Michiel Borstlap 
en zijn vriendin en natuurlijk: Ires, Tjeerd, Hanneke en 
Marianne, die dit alles mogelijk maakten. 

Bente, Henk & Dianne
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Ook een (wijk-)vereniging kan niet 

bestaan zonder leden

Onze Burgemeesterswijk staat in en buiten Arnhem bekend als één van de aantrekkelijkste woonwijken van 

de stad. Dat ligt voor een belangrijk deel aan haar gunstige ligging, dicht bij het stadscentrum, het station en 

uitvalswegen, maar ook dicht bij het groen van park Sonsbeek en van de andere parken. Met mooie, oude en 

vaak ruime woningen, voor een deel zelfs beschermd stadsgezicht. Met allerlei voorzieningen (winkels, gezond-

heidszorg) in de buurt zelf en scholen op loopafstand.

Mensen wonen ook vaak gedurende lange tijd in onze wijk en als ze al eens weggaan zijn hun huizen ook weer 

snel gevuld met nieuwe bewoners uit de stad of van elders.

Wij mogen ons dus gelukkig prijzen met onze woonomgeving. En die bestaat natuurlijk niet alleen uit de bodem 

en de stenen, maar wordt in de eerste plaats gemaakt door de mensen, de wijkbewoners.

Al ruim een eeuw wonen hier allerlei soorten mensen, die op een prettige manier met elkaar willen omgaan, 

soms in een los, soms in een wat vaster verband. Bijna 40 jaar geleden heeft een aantal wijkbewoners de wijk-

vereniging opgericht, met als (statutair) doel de belangen en het welzijn in onze buurt te dienen. En dat doet 

onze wijkvereniging sedertdien actief en op verschillende manieren.

De leden dragen de vereniging, het bestuur zet de grote lijnen uit en diverse commissies verzorgen activiteiten, 

elk op zijn eigen terrein: leefomgeving, duurzaamheid, kunst en cultuur, themaochtenden/lezingen en gezellig-

heid/feesten voor jong en oud(er). Voor de onderlinge communicatie zijn er Wijkcontact (dat overigens bij álle 

huishoudens in de wijk wordt bezorgd en dus niet alleen bij de leden van de wijkvereniging) en is er de website 

en de digitale nieuwsbrief.

Gelukkig zijn er tot nu toe steeds voldoende wijkbewoners bereid gevonden zich in te zetten voor onze vereni-

ging. Maar we merken wel dat het wat lastiger wordt om leeggekomen plekken weer op te vullen met nieuwe 

mensen. Om een goede afspiegeling van de wijkbevolking terug te vinden in bestuur en commissies, zoeken we 

met name naar vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar, die een deel van hun vrije tijd zouden willen 

inzetten voor (de mensen in) hun buurt.

Maar bovenal geldt dat een wijkvereniging niet kan bestaan zonder draagvlak in de vorm van LEDEN. 

Leden, die jaarlijks een (kleine) contributie willen betalen om de activiteiten, die de vereniging organiseert voor 

de wijkbewoners, mogelijk te maken. We krijgen weliswaar een bescheiden subsidie van de gemeente Arnhem 

en hebben advertentie-inkomsten van ondernemers in de buurt, maar we kunnen als vereniging simpelweg niet 

bestaan zonder de financiële bijdragen van onze leden.

En hoewel een flink deel van de ongeveer 1700 huishoudens in onze wijk ons gelukkig al steunt, is ons leden-

bestand (momenteel zo'n 650 huishoudens) de laatste jaren wat aan het dalen. Daardoor wordt het moeilijker 

de begrote (en ook benodigde) inkomsten binnen te krijgen. En dat zou op den duur het voortbestaan van onze 

vereniging in gevaar kunnen brengen!

Daarom wil het bestuur u vragen:

- als u nog geen lid bent van onze wijkvereniging, wilt u zich dan als nieuw lid aanmelden voor slechts 

minimaal 10 euro per jaar? Dat kan bij: penningmeester@burgemeesterswijkarnhem.nl  

- als u al wel lid bent (of denkt te zijn), wilt u dan controleren of u jaarlijks uw contributie betaalt (liefst 

automatisch)? Sommige mensen vergeten te betalen.

- als u al wel lid bent, wilt u er dan eens over nadenken of u uw jaarlijkse bijdrage – die soms nog stamt 

uit de 'gulden-tijdperk' (de contributie 10 gulden werd toen automatisch omgezet in 4,53 euro) - niet kunt 

verhogen tot het minimum van 10 euro (en wat meer)?

Met uw lidmaatschap en met uw contributie maakt u het onze vereniging mogelijk het woon- en leefklimaat in 

onze buurt voor iedereen op het gekende en geliefde niveau te houden. Maakt u het mogelijk voor jong en oud 

gezellige en inspirerende evenementen te organiseren, van het Sinterklaasbezoek tot aan het klimaatbestendig 

maken van onze wijk. Helpt u een prachtig blad als ons Wijkcontact en een actuele website in de lucht te houden. 

En kunt u als betrokken wijkbewoner de verschillende festiviteiten rond ons 40-jarig bestaan als wijkvereniging 

in het voorjaar 2020 volop meemaken.

Hoe mooi zou het zijn als we ons ledenaantal en onze contributie-inkomsten in de eerste helft van het nieuwe 

jaar weer weten op te hogen. Immers, samen staan we sterker en samen houden we onze Burgemeesterswijk 

in de top van Arnhem.  Alvast hartelijk dank voor uw blijk van betrokkenheid bij onze vereniging !

Namens het bestuur, 

Gerard Slag, voorzitter 

Zaterdag 7 september j.l. kreeg ik een app van Ires 
Manuel, voorzitter van de kunst- en cultuurcommis-
sie in onze wijk. ‘Dianne, ik zoek voor het volgende 
concert van de kunst- en cultuurcie een huis in de 
wijk met een vleugel. We hebben Michiel Borstlap 
uitgenodigd op zondag 10 november. Hebben jullie 
mogelijkheden?" 

Deze app heb ik wel drie keer gelezen. Michiel Borstlap, 
bekend jazz pianist en componist. De afgelopen jaren 
waren er al huiskameroptredens in onze wijk van toppers 
als Quirine Viersen, Eric Vloeimans & Tuur Florizoone, 
Caspar Vos, Tjitske Jansen en Niek Baar. Hoe heeft de 
kunst- en cultuurcommissie dit nu weer voor elkaar 
gekregen? Dat is echt kunstwerk van Tjeerd. Hebben 
we mogelijkheden? Natuurlijk, hoe bijzonder is het dat 
Michiel Borstlap in een huiskamer in onze wijk optreedt! 
We hebben binnen enkele minuten ‘ja’ gezegd.
We hadden het geluk dat we sinds vorig jaar een vleu-
gel in onze huiskamer hebben staan. We waren al een 
tijdje op zoek en dankzij een tip van Jaco Wiegersma 
(uit onze wijk) liepen we tegen een Steinway M vleugel 
uit 1947 aan. Een beetje spannend vonden we het wel: 
is het instrument goed genoeg voor een concertpianist? 
Dat bleek gelukkig in orde. Volgens instructie lieten we 
de vleugel een paar dagen voor het concert nog een keer 
stemmen, zodat de klank helemaal goed zou zijn. 
Wij hadden Michiel Borstlap twee keer live gezien en 
gehoord. Voor het eerst in 1999, op het North Sea Jazz 
Festival, toen wij nog in Den Haag woonden (en North 
Sea Jazz daar ook nog was).  Jaren later zagen we Michiel 
opnieuw, nu in Musis Sacrum. Een prachtig en intiem con-
cert was het. We kochten de cd Blue (Songs from father 
to daughter), die een favoriet werd bij ons thuis, later ook 
Reflective en een piano muziekboek met nummers van 
deze cd. We zagen dus erg uit naar de concerten. Na de 
aankondiging via een flyer waren beide concerten ook al 
snel uitverkocht. 
Zondag 10 november 2019, een zonnige en kleur-
rijke herfstdag, was het zover. Er waren twee concerten, 
om 13.00 uur en 15.00 uur. Ires, Tjeerd, Hanneke en 
Marianne van de cultuurcommissie waren er om 11.30 uur 
om alle voorbereidingen te treffen. Een geoliede machine 
was het die ons huis in no time omtoverde in een mini-
concertzaal. 

Pianist Michiel Borstlap 
geeft concert 
op onze vleugel!! 

Volgende concert in de serie 
‘Meesters in de Burgemeesterskamers’
Zondag 16 februari 13 en 15 uur
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Voor kaartverkoop scan de QR-code of
 ga naar https://bwarnhem.nl
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Een beeldige wijk7

Fotografie: Johan Bosveld


