
nr 4 
september
2019
jaargang 39

Fo
to

gr
af

ie
: 

Jo
ha

n 
B
os

ve
ld

 e
n 

D
e 

B
oo

ys

Piet van den Heuvel (85), terug in de straat waaruit 
hij 75 jaar geleden geëvacueerd werd.

75 jaar Slag om Arnhem • 75 jaar evacuatie en plundering 
• Overdekte fietsstallingen in voortuinen • 100 jaar Gelders 

Genootschap • Nieuwe bewoners • Nieuwe bedrijven •  
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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
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• Solatube

• Gratis dakinspectie

• Vrijblijvende prijsopgaaf

• 12 jaar garantie
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DE WIJKDINERS WEER VAN START!
Op 13 september starten we weer met de 
wijkdiners in De Bakermat. Inwoners van 
Burgemeesterskwartier, Hoogkamp, Sterrenberg en 
Gulden Bodem zijn van harte welkom. Iedere keer 
is het weer gezellig en het eten is voortreffelijk. De 
volgende wijkdiners zijn op 13 september, 11 oktober 
en 15 november. We beginnen om 17.00 uur met een 
drankje en eindigen doorgaans rond 20.30. De kosten 
bedragen €10 inclusief wijn of sap en koffie. 
Geef je snel op Lidy Boessenkool:
Lboessenkool@upcmail.nl of 06 46765996



Op zaterdagmiddag 23 september maakten de Duitsers aan het Rode 
Kruis kenbaar dat de Arnhemse bevolking geëvacueerd moest worden. 
Op zondagochtend verschenen er overal getypte briefjes op muren. De 
bevolking kreeg het advies om een veilig heenkomen te zoeken, vooral 
in de richting van Apeldoorn en Ede, en zich in kleine buurtgroepen te 
organiseren. Die moesten zich zoveel mogelijk zelf zien te redden en 
vanwege het luchtgevaar witte vlaggen meenemen. Ze moesten zelf 
voor het vervoer van ouden van dagen, hulpbehoevenden en kinderen 
zorgen, en alleen het hoognodige meenemen (dekens, eetgerei en 
mondvoorraad). De gemeente zou langs de uitvalswegen hulppos-
ten inrichten. De evacuatie van de hele stad en omliggende dorpen 
(150.000) moest binnen één dag, op maandag 25 september, voltooid 
zijn.

Veel mensen dachten dat de evacuatie slechts van korte duur zou zijn en afge-
kondigd werd vanwege de nadering van geallieerde troepen. Sommigen trok-
ken op zondag al weg, maar de meesten bleven nog even. Ze groeven kuilen 
om kisten en koffers met kleren en kostbaarheden te begraven, of verborgen 
die onder vloeren. Sommigen slachtten nog snel de konijnen die eigenlijk voor 
de Kerst bedoeld waren, anderen gaven hun beesten wat extra eten in de ver-
wachting dat ze over enkele dagen weer terug zouden zijn.

Voor het vervoer werden handkarren, kruiwagens en kinderwagens in gereed-
heid gebracht. Op bagagedragers van fietsen werden planken bevestigd om 
er goederen op de kunnen stapelen. Van oue wielen maakte men gammele 
wagentjes. Veel kon men niet meenemen.

Maandagochtend 25 september gingen tienduizenden mensen op pad. Langs 
steil klimmende uitvalswegen als de Apeldoornseweg en Hommelseweg kwam 
de grootste vluchtelingenstroom uit de Nederlandse geschiedenis op gang. De 
meesten gingen op weg naar Apeldoorn, 28 kilometer verderop. De eerste klim 
naar begraafplaats Moscova, waar velen gewend waren op zondagen heen te 
wandelen, was velen al te zwaar, nu men bepakt en beladen was, slepend en 
sjouwend met fietsen en karren. Veel mannen hadden twee jassen en twee 
broeken aan, en vrouwen soms wel vier jurken om ruimte te besparen in de 
koffers. Van optrekken in kleine groepen kwam niets terecht. Daarvoor was 
de vluchtelingenstroom te groot. Iedereen moest over één weg, want land-
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De groote trek
De evacuatie van 90.000 Arnhemmers op 25 september 1944

EXODUS 2019
Historische optocht 

Op 27 september a.s. lopen burgers 
vanaf de Markt in Huissen via de John 
Frostbrug naar de Eusebiuskerk. Deze 
‘Exodus 2019' maakt deel uit van het 
uitgebreide programma 'Gelderland 
Herdenkt’. Net als tijdens de evacua-
tie in 1944 wordt de exodus begeleid 
met witte vlaggen. Daarna volgt een 
ontvangst op het stadhuis door het 
gemeentebestuur, waarbij ook een 
delegatie uit Apeldoorn aanwezig is. 
Meer dan 50.000 Arnhemmers von-
den in september 1944 onderdak in 
Apeldoorn of directe omgeving. Fo
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wegen en bospaden liepen door militair terrein. Ze waren 
gevaarlijk en verboden terrein. Over de Apeldoornseweg 
reden Duitse voertuigen af en aan op weg naar het front 
bij de Rijn. Ze voelden zich gedekt door de witte vlaggen-
zee van de vluchtelingestroom. Engelse jachtvliegtuigen 
vielen de Duitsers herhaaldelijk aan. Zo’n aanval eiste bij 
Beekbergen tientallen slachtoffers onder de vluchtelingen.

Het eerste stuk vanaf Arnhem ging door bossen en over 
wegen met bomen. Zij boden nog enige beschutting, 
maar voorbij de Koningsweg begon het kale heideland. 
De lange, steile helling bij Terlet was een van de vrese-
lijkste beproevingen die duizenden met slecht schoeisel 
en bebloede en beblaarde voeten tot wanhoop bracht. 
Vele te zwaar beladen gammele karretjes begaven het. 
Kleren en beddengoed sleepten door de modder. Mannen 
probeerden met stijve vingers de karren te repareren, 
vrouwen lieten zich met uitgeputte kinderen doodop 
neervallen in de berm. De vier bezettingsjaren hadden de 
bevolking uitgeput en eisten hun tol.
Ongelooflijk zwaar was het lot van hulpbehoevenden, 
gebrekkigen en zieken. In het gunstigste geval lagen ze 
op een wagen, maar meestal zaten ze moeilijk en pijn-
lijk op een bagagedrager van een fiets zonder banden of 
strompelden ze meer dood dan levend voort aan de arm 
van een familielid.
In de stoet bevonden zich ook veel (hoog)zwangere vrou-
wen die thuis alles in gereedheid gebracht hadden voor de 
komst van een kind. Ze wisten gelukkig niet dat ze maan-
den weg zouden blijven, en hun kind zouden baren in een 
stal of schuur. Ruim 2000 Arnhemse kinderen werden in 
ballingschap geboren. Legendarisch is het verhaal van de 
vrouw die na een martelgang te voet de Woeste Hoeve 
bereikte, daar zonder hulp van een dokter of vroedvrouw 
een kind baarde en daarna per auto naar het ziekenhuis 
in Apeldoorn vervoerd werd waar ze de andere helft van 
een tweeling ter wereld bracht. 
Veel mannen en vrouwen zakten onderweg van vermoeid-
heid ineen, bleven bewusteloos liggen of konden hun ver-
moeide en zieke lichamen niet meer voortslepen. 

De in allerijl ingerichte hulpposten onderweg konden het 
leed nauwelijks verzachten. Daarvoor was de stroom te 
massaal. De gemeente Apeldoorn en aangrenzende dor-
pen spanden zich tot het uiterste in. Alles wat daar aan 
paarden, wagens en karren beschikbaar was, werd naar 
de Woeste Hoeve gestuurd om vrouwen, kinderen, ouden 
van dagen, zieken en iedereen die niet meer tot lopen 
in staat was, op te halen en naar Apeldoorn en dorpen 
als Loenen, Hoenderloo en Klarenbeek te brengen. Daar 
kregen ze iets warms te drinken en werden ze onder-
gebracht in scholen, kerken, garages en schuren. Daar 
konden ze op stro hun vermoeide lijven te ruste leggen, 
konden moeders zuigelingen voeden en hun kinderen te 
slapen leggen. Velen kregen direct of later onderdak bij 
particulieren. Veel Arnhemmers verontschuldigden zich 
bij binnenkomst: ‘Het zal maar een paar dagen duren’. In 
Apeldoorn en omgeving werden zo 50.000 (!!!) Arnhemse 
evacués opgevangen, niet voor een paar dagen maar voor 
8 tot 10 maanden.

Een groot probleem was de hereniging van families. 
Mannen van wie vrouwen en kinderen op wagens verder 
gebracht waren, wisten in de chaos vaak niet waar die 
zich bevonden. Hetzelfde gold voor zieken en gebrek-
kigen. Het duurde, ondanks alle inspanningen van het 
Rode Kruis, vaak weken, soms zelfs 10 maanden, want de 
meesten konden na de bevrijding niet meteen naar huis 
terugkeren.

Deze beschrijving van de evacuatie is een navertel-
ling van het hoofdstuk ‘De groote trek’ uit het boek 
‘Arnhems kruisweg’ van Louis Frequin, Henri Knap en 
W.H. Kruiderink dat in 1946 verscheen.

Henk Donkers

Hugo 
Koste
r

Digitally signed by 
Hugo Koster 
DN: cn=Hugo 
Koster, o=Captain, 
ou=Captain, 
email=hugokoster
@hotmail.com, 
c=NL 
Date: 2016.03.17 
12:18:33 +01'00'

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



76

Piet van den Heuvel (85) maakte evacuatie uit de Van Eckstraat mee

‘Een zwijgende tocht 
met overal witte vlaggen’ 
Op zondag 17 september 1944 kijkt de dan 10-jari-
ge Piet van den Heuvel zijn ogen uit. Honderden, 
misschien wel duizenden vliegtuigen vliegen over. 
En in de verte, in de richting Oosterbeek, ziet hij 
duizenden kleine stipjes uit de enorme vliegtuigen 
vallen. Samen met zijn vader Piet sr. heeft hij zich 
verscholen achter een dikke boom op de hoek van 
de Amsterdamseweg en de Bakenbergseweg om het 
schouwspel enigszins veilig, maar ook ademloos te 
kunnen volgen. Wat vader en zoon zien, is de ouver-
ture van Operatie Market Garden, de massale geal-
lieerde luchtlandingen in de omgeving van Arnhem 
en Ede. 

Piet (inmiddels 85) herinnert het zich nog goed: "Niet ver 
van ons vandaan stond ergens op een dak een mitrail-
leursnest van de Duitsers. Dat vuurde onophoudelijk op 
de overkomende vliegtuigen.” Piet heeft het gevoel dat hij 
op de eerste rang staat om het dramatische schouwspel in 
de lucht te volgen. Het gezin Van den Heuvel, vader, moe-
der en drie kinderen, woont vlakbij, in de Van Eckstraat, 
bijna op de hoek met de Bakenbergseweg. Daar zijn ze in 
1941 komen wonen in een bovenwoning op nummer 10. 

"Als in de oorlog geallieerde bommenwerpers overkwa-
men, ging ik wel eens stiekem op het dak zitten om de 
vliegtuigen beter te kunnen zien.”

Tot op het moment dat enkele kilometers ten westen van 
Arnhem de hel losbarst, heeft de familie Van den Heuvel 
de bezettingsjaren redelijk rustig doorstaan. Deels is dat 
te danken aan vader Van den Heuvel die op het goederen-
rangeerterrein van de Spoorwegen in Het Broek werkt en 
daar van alles en nog wat voor zijn gezin regelt. Zijn er 
kolen voor de kachel nodig dan vindt hij wel ergens een 
lading van die onmisbare brandstof. Zijn de vleesbonnen 
op, dan haalt hij met collega’s een paar kippen uit een 
koelwagon bestemd voor Duitsland. "Tja en dat vlees was 
natuurlijk bederfelijk, dus dan ‘pekelden’ we het nog even 
extra goed door erover heen te plassen”, herinnert hij zich 
grinnikend.

Verder merken ze niet zoveel van de Duitsers en de oor-
log, vertelt Piet van den Heuvel jr. "De Duitsers waren 
ondergebracht in de Heilig Hartschool en ze marcheerden 
veel over de Amsterdamseweg. En bij ons in de straat 
woonde een NSB’er, maar die waarschuwde vaak als de 
Duitsers iets van plan waren en soms deelde hij ook wel 
eten uit.” Toch, als Piet wat dieper in zijn herinneringen 
graaft, zijn er wel degelijk gebeurtenissen waardoor de 
oorlog heel dichtbij komt. "Bij een luchtalarm moesten 
we onder de trap gaan zitten, maar echt veilig was dat 
natuurlijk niet. Daarom hebben we later zelf een kelder 
uitgegraven waarin we konden schuilen.”

Die schuilkelder komt goed van pas tijdens de echte 
confrontatie met de oorlog op die bewuste zondag 17 
september. Voorafgaand aan de luchtlandingen wordt 
Arnhem opgeschrikt door verscheidene luchtalarmen en 
bombardementen van de geallieerden op Duitse stellingen 
in de stad. Als vervolgens de airborne soldaten naar bene-
den komen en daarna de zweefvliegtuigen de voertuigen 
en artillerie uitladen, is het overduidelijk dat Arnhem een 
frontstad is geworden. Maar veel tijd voor blijdschap en 
hoop is er niet. Hoewel de eerste aanval op de stad en de 
zo belangrijke Rijnbrug mislukt, is het iedereen duidelijk 
dat de geallieerden het daar niet bij zullen laten. 

En ook Piet van den Heuvel ervaart dat de oorlog nu wel 
heel dichtbij komt. "Over de Amsterdamseweg zagen we 
steeds meer vrachtwagens met dode of gewonde geal-
lieerde parachutisten voorbijkomen.” Een week na de 
luchtlandingen komt het bevel dat de hele stad moet 
worden geëvacueerd. "Er werden overal plakkaten opge-
hangen en er reden luidsprekerwagens door de straten. 
We moesten op zondag 24 september om 13 uur weg zijn. 
Maar we vertrokken die dag al om 9 uur ’s ochtends.”

Voor het gezin Van den Heuvel kan het gedwongen ver-
trek niet op een slechter moment komen. Piet’s broer 
Wim (5 jaar) ligt thuis in bed met een niervergiftiging en 
Piet’s andere broer Jos (7) ligt in het Diaconessenhuis met 
een gebroken been, opgelopen toen hij door een Duitse 
motorordonnans was aangereden. Maar vader Van den 
Heuvel heeft in zijn leven wel voor hetere vuren gestaan: 
Wim wordt op de fietsstang gezet en Jos gaat achterop. 
Gelukkig heeft vader rubberen fietsbanden weten te rege-
len, dus de twee kleine jongens voelen niet elk schokje. 
Zusje Annie (4) gaat in de wandelwagen mee. En moeder 
is zwanger, na een tijdje krijgt ze een lift  van een paard 
en wagen. Piet heeft tijdens de tocht twee geslachte 
konijnen uit het huis aan de Van Eckstraat om zijn nek 
hangen.

De evacuatie is aanvankelijk bepaald geen avontuur, her-
innert Piet zich: "We moesten weg en het werd een heel 
stille tocht. Overal liepen mensen met witte vlaggen. Wij 
hadden een witte vlag op de kinderwagen. We hadden 
geen idee waar we naartoe zouden gaan. We liepen in 
een lange stoet zwijgende mensen via de Koningsweg in 
de richting van Otterlo.” Eén keer wordt het wel spannend, 
herinnert Van den Heuvel zich, als er een luchtaanval 
wordt uitgevoerd op een Duitse stelling waar de geëvacu-
eerden langslopen. Ze moeten hals over kop de greppel 
naast de weg induiken. Als de aanval over is, krabbelt 
iedereen overeind en gaat weer op weg. "We dachten 
dat we naar Barneveld zouden gaan”, zegt Piet. Maar in 
Wekerom worden we uit de rij gepikt door een vader en 
een zoon die actief blijken in de ondergrondse. Ze bren-
gen het gezin Van den Heuvel naar hun boerderij waar ze 
een slaapplek krijgen boven de hooizolder.

Er breekt een periode van niks doen aan. "Wij als kinderen 
vermaakten ons wel, maar mijn vader mocht eigenlijk niet 
meehelpen op de boerderij omdat hij katholiek was en 
het gezin Krol, waar we waren ondergebracht, was artikel 
31 [gereformeerde kerken vrijgemaakt, red], zo’n zwarte 
kousen familie.” Maar streng in de leer of niet, moeder 
Krol geeft Piet’s zieke broertje Wim voor zijn nieront-
steking wel elke dag twee geklutste eieren. "Uiteindelijk 
hebben ze ons maar liefst negen maanden onderdak ver-
leend. En als het zo uitkwam en ze bijvoorbeeld op zondag 
kippen moesten slachten wat niet van hun geloof mocht, 
dan vroegen ze mijn vader om het te doen.”

Voordat het gezin weer naar het huis in de Van Eckstraat 
terug kan keren, gaat vader Van den Heuvel met Krol sr. 
er al een paar keer naartoe om nog wat spullen veilig te 
stellen voordat die ook worden geroofd. Maar dan is het 
zover: ze mogen weer terug. "We zijn eerst de rotzooi 
gaan opruimen. Toen bleek dat sommige huizen in de 
straat voor driekwart waren weggeschoten. Alles was 
kapot, in plaats van ramen zaten er planken in de kozij-
nen met kleine ruitjes erin. Maar we waren inmiddels zo 
murw van alle oorlogsjaren en de evacuatie dat we ons 
niet zoveel van de vernielingen aantrokken.” 

Als alles een klein beetje op orde is in de Van Eckstraat 
laden ze in Wekerom een kar vol met alle spullen die ze 
hadden meegenomen en met zoveel mogelijk groenten 
en melk. Met paard en wagen keren ze terug naar de Van 
Eckstraat. Terug in Arnhem moet Piet al snel weer naar 
school. Net als alle andere kinderen uit de stad heeft hij 
natuurlijk een jaar verloren. Dus moet hij weer in de klas 
beginnen waar hij het jaar daarvoor ook in heeft gezeten. 
De familie Van den Heuvel probeert na de oorlog zo goed 
en kwaad als dat gaat de draad van het leven weer op te 
pakken. Het gezin breidt in 1945 met nog een dochter en 
in 1951 met een zoon uit. 

Piet jr.: "We hebben lang contact gehouden met Gies Krol, 
de zoon van onze evacuatiefamilie. En ik ben nog een keer 
in de buurt van Wekerom geweest toen mijn zus daar in 
de buurt op een camping stond. Maar toen we erheen 
reden over de Koningsweg kwam alles uit de oorlog terug, 
ik verstijfde helemaal, ik kon niks meer. Toen heb ik 
gezegd dat ik daar nooit meer naar terug wil.”

Al lang voor dit jaar van de 75ste herdenking van de 
evacuatie zijn de ouders van Piet overleden. Hijzelf woont 
inmiddels in Oss, maar zijn jongste broer woont met zijn 
echtgenote op een steenworp afstand van de Van Eckstraat 
in de Van Lawick van Pabststraat. Vandaaruit wandelen we 
naar het oude woonhuis aan de Van Eckstraat. Met zijn 
wandelstok wijst hij omhoog: "Kijk daar woonden we.” En 
de wandelstok wijst naar iets verderop: "Daar stond de 
dikke boom waar mijn vader en ik achter schuilden om 
naar de luchtlandingen te kijken.’’   

Johan Bosveld     

“Achter die boom keken we naar de luchtlandingen”. 
Hij woonde in de bovenwoning van het gele huis achter hem.
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Zo zag de Van Eckstraat (vanaf Amsterdamseweg) eruit toen 
Piet van den Heuvel er na negen maanden evacuatie terug-
keerde.

Hoek Van Eckstraat en Van Lawick van Pabststraat 
zoals geëvacueerden die in 1945 aantroffen.
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Wies Bruinsma-Tichelman is 94 jaar en heeft de 
eer de eerste bewoner te zijn geweest van de 
appartementen aan de Van Lawick van Pabststraat. 
Voordat ze naar het voormalige Diaconessenterrein 
verhuisde, woonde ze vele jaren in andere steden. 
Na het overlijden van haar man besloot ze terug te 
keren naar de stad waar ze tijdens de oorlogsjaren 
had gewoond: Arnhem.

Het gezin Tichelman verhuist in 1941 van Sneek naar 
Arnhem waar vader bij de Belastingdienst werkt. De 
bezettingsjaren woont Wies met vader en moeder en 
zeven broers en zussen in de Kastanjelaan. Heel veel 
merkt ze vooralsnog niet van de oorlogsjaren, ze zit 
gewoon op de meisjes-HBS. Dat verandert als haar oudste 
broer Hein de leeftijd krijgt voor de ‘Arbeitseinsatz’, de 
dwangarbeid voor de Duitsers. Hij duikt onder, en beschikt 
in geval van nood over een hok onder de vloer in de woon-
kamer. Nadat hun huishoudster in 1944 vertrekt, neemt 
Wies het huishouden voor haar rekening.

In september verandert het relatief rustige leven onder 
de bezetting op slag. De geallieerden zetten de aanval in 
op Arnhem en omgeving. Wies ziet vanuit het zolderraam 
hoe de Eusebiustoren tijdens een bombardement wordt 
verwoest. Een week later komt van het een op het andere 
moment het evacuatiebevel dat voor Wies en haar familie 
uitloopt op een groot aantal verhuizingen. 

Na een paar nachten bij kennissen aan de Weg langs het 
Hazegrietje en aan de Cattepoelseweg moeten ze Arnhem 
echt verlaten. In een lange optocht gaat het eerst naar 
Ede naar een collega van vader, daarna met een oude 
vrachtwagen naar Bussum waar opa en oma ruimte 
genoeg hebben. Maar daar blijkt onvoldoende te eten, 
dus moet er weer worden verhuisd. Twee kinderen van 
het gezin verblijven inmiddels in Zeist. Uiteindelijk gaat 
Wies met de rest van het gezin twee maanden voor het 
einde van de oorlog naar Sneek. Daar is bij een kennis 
gelukkig genoeg ruimte en eten en kunnen ze tot na de 
oorlog blijven.

Vanuit Bussum fietst Wies nog een keer stiekem - haar 
ouders weten van niets - op één dag heen en terug naar 
Arnhem, naar de Kastanjelaan. De hele afwas van 17 sep-
tember 1944 staat nog op het aanrecht; zo’n haast had-
den ze om te vertrekken. In het ouderlijk huis wordt ze 
door een Duitse militair betrapt als ze een fles wijn uit de 
kelder wil meenemen. Gelukkig loopt het met een sisser 
af: "Nehmen Sie was sie wollen”, zegt de Duitser slechts. 

Enkele maanden na de bevrijding in 1945 gaat het gezin 
eindelijk terug naar de Kastanjelaan. Er blijkt veel ver-
nield en gestolen te zijn, maar bezit is niet zo belangrijk, 
vindt de familie. Wat telt is het samenzijn. 

Johan Bosveld

De evacuatie: verhuizen 
en nog eens verhuizen

In de maand van de herdenkingen en van de viering van 75 jaar vrijheid zijn er twee speciale muziek-, 
dans- en theatervoorstellingen in Arnhem. En bij beide producties is een prominente rol weggelegd voor 
twee wijkbewoners, Adriaan Luteijn en Geraldine Lodders.

Twee theatervoorstellingen: 
EVACUÉ + de opera St. Louis Blues

Evacué 
“Die pasjes ertussen wil ik niet! Het gaat om twee licha-
men die om elkaar heen draaien”. Adriaan Luteijn van 
Introdans instrueert een groep van vijftien jongeren die 
geconcentreerd aan het werk zijn voor de voorstelling 
Evacué, een samenwerkingsverband van Introdans en 
toneelgroep Oostpool.
Uitgangspunt voor de dans/theatervoorstelling is de 
Arnhemse evacuatie 75 jaar geleden, gezien door de ogen 
van jongeren. “De jongeren kennen de evacuatie alleen 
uit de geschiedenisboekjes”, vertelt Luteijn. “De choreo-
grafie laat de paniek zien en de adrenaline die vrijkomt in 
de chaotische situatie die ontstaat als mensen zich ineens 
moeten verzamelen”.
Behalve de jongeren doen er ook tien 55-plussers mee 
aan de voorstelling. Een van hen heeft zelf de evacuatie 
meegemaakt. 
In de voorbereidingen naar de voorstelling spraken de 
makers met mensen die geëvacueerd werden. En werd 
er veel gelezen. “Ik las bijvoorbeeld het dagboek van een 
man op de Hoogkamp, die weg moest. De eerste keer dat 
hij terugkeerde naar zijn huis, zaten er Duitsers in. De 
tweede keer trof hij buurtbewoners die in zijn spullen aan 
het snuffelen waren”, vertelt Luteijn.
Evacué wordt op 18 en 19 en op 21 en 22 september 
buiten gespeeld in het Coehoornpark. “Het park is dicht 
bij de brug en is een rafelrand van de stad. Het lege plein 
leent zich prachtig als plek waar mensen zich verzamelen 
voor een evacuatie”.
De voorstelling op locatie laat zien wat een gedwongen 
vertrek met mensen en gemeenschappen doet, een 
thema wat niet ingeboet heeft aan actualiteit. 
Meer informatie: www.introdans.nl 

Opera St. Louis Blues 
De opera St. Louis Blues is in 1995 voor het eerst opge-
voerd door productiehuis InDependance i.s.m. orkest de 
ereprijs en is dit jaar weer te zien. Dit keer geproduceerd 
door stichting touchstones van Géraldine Lodders en 
Gerda Kalsbeek, orkest de ereprijs en Musis. De regie is 
in handen van Jeroen Kriek, Goos Meeuwsen en Helena 
Bittercourt, laatstgenoemden zijn zoon en schoondochter 
van Géraldine. “Geweldig dat Goos en Helena dit doen, 
het is de eerste opera die ze regisseren”, aldus een 
trotse moeder. Goos en Helena hebben hun sporen ruim-
schoots verdiend in de internationale circustheaterwereld. 
Arnhem kent de twee van de voorstellingen van Cirque de 
la Liberté op de Stadsblokken. Ook waren ze betrokken bij 
openingsceremonies van de Olympische Spelen in Sotchi 
en de Paralympics. 
De opera St. Louis Blues vertelt het verhaal van het pas-
sagiersschip de St. Louis, dat in 1939 met 937 Joodse 
mensen aan boord vanuit de haven van Hamburg vertrok 
om via Cuba naar Amerika te reizen. Tenminste, dat was 
de bedoeling. Cuba wilde de vluchtelingen niet toelaten 
en datzelfde gold voor Amerika, Canada en Zuid-Amerika. 
Het schip keerde onverrichter zake terug naar Europa. 
Daar wachtte de vluchtelingen hetzelfde lot als miljoenen 
Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De opera St. Louis Blues is van 10 t/m 15 september te 
zien in Musis. Kaartverkoop: https://www.musisenstads-
theater.nl/programma/st-louis-blues/2819

Hanneke Nagel

Jeroen Kriek, Helena Bittencourt 
en Goos Meeuwsen bereiden zich 
voor in Musis Arnhem.
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Over de redenen voor de mas-
sale evacuatie van de totale 
Arnhemse bevolking in septem-
ber 1944 bestaan nog altijd veel 
misverstanden en onduidelijk-
heden. Eén theorie is dat het 
gebeurde in opdracht van het 
NSB-stadsbestuur, een ande-
re houdt het bij een bevel van 
de Duitsers. In zijn studie De 
Slag om Arnhem uit 2018 die in 
2019 in een Nederlandse ver-
taling verscheen, is de Engelse 
militair-historicus Antony Beevor 
er duidelijk over: ‘De Duitsers 
gaven de indruk dat de evacu-
atie van de stad plaatsvond op 
bevel van het gemeentebestuur 
[…]. Maar in werkelijkheid kreeg 
de burgemeester het bevel van 
de Obersturmführer Helmut Peter 
[...]. Die kwam zelfs met de nau-
welijks verhulde dreiging dat er 
rekening moest worden gehou-
den met tapijtbombardementen 
als de evacuatie niet uitgevoerd 
werd’. 

Dat een Duitse commandant na de 
oorlog beweerde dat tot de evacu-
atie was besloten om verdere ver-
liezen door oorlogsgeweld onder de 
Arnhemse bevolking te voorkomen, 
noemt Beevor nauwelijks geloofwaar-
dig. De evacuatie was niets anders 
dan een vergeldingsmaatregel tegen 
de bevolking. De 150.000 inwoners 
van Arnhem en omliggende dorpen 
moesten hun woningen uit als straf 
voor hun steun aan de geallieerden. 
Maar er was ook nog een andere 
reden, volgens Beevor: Duitsers en 
hun Nederlandse handlangers wilden 
vrij spel bij het plunderen van de 
woningen en bedrijven. 

Al in 1943 had rijksmaarschalk 
Hermann Göring per decreet opge-
dragen dat op ‘nietsontziende wijze’ 
in bezette gebieden mocht worden 
geplunderd om op die manier de 
door geallieerde bombardementen op 
Duits grondgebied verwoeste goe-
deren te vervangen. Nadat Arnhem 
in september een spookstad was 
geworden, gebeurde dat dan ook op 
grote schaal. Zo roofden de Duitsers 

grote hoeveelheden verbandmateriaal en 
andere medische hulpmiddelen uit het 
Diaconessenhuis. Hetzelfde gebeurde in het 
St. Elizabeths Gasthuis, hoewel de Duitsers 
daar volgens Beevor nietsvermoedend voor-
namelijk maandverband roofden. 

De Räumungskommando’s waren volgens 
Beevor niet alleen geïnteresseerd in goede-
ren voor de Duitse bevolking. Een lid van 
zo’n evacuatiecommando schreef aan zijn 
vrouw dat hij haar lievelingswens kon ver-
vullen: ‘de bontmantel komt eraan’. Verder 
schrijft hij dat er ook zeven radio’s en nog 
meer kledingstukken aankomen: ‘Alles ligt, 
om het zo maar te zeggen, voor het grijpen, 
iets waarover je alleen maar kunt dromen’. 
Grote hoeveelheden waardevolle spullen uit 
Arnhemse woningen gingen op die manier 
naar familieleden van Duitse militairen. Zo 
had een hoge SS-officier in Arnhem inmid-
dels drie concertvleugels ingepikt. Wat ze 
niet konden meenemen, werd vaak en vol-
komen zinloos door de Duitsers vernield, 
tot grote woede van de later terugkerende 
evacuees.    

De eerlijkheid gebiedt echter te vermelden 
dat ook Arnhemmers zelf (en lang niet alle-
maal NSB’ers) en geallieerde strijdmachten 
hun steentje bijdroegen aan de plunderin-
gen. Sommige Arnhemmers kwamen later 
met het excuus dat anders de Duitsers 
de spullen zouden hebben meegenomen. 
Amerikaanse en Britse militairen schroom-
den evenmin om waardevolle zaken mee 
te nemen. De Britse legerleiding was zelfs 
genoodzaakt om tegen deze praktijken te 
waarschuwen. Maar veel hielp dat niet. 

Dat er zo massaal geplunderd zou gaan 
worden, wisten de Arnhemmers die in 
september uit hun stad werden verjaagd 
natuurlijk niet. Ze hadden vaak maar enkele 
uren om te vertrekken en konden daardoor 
behalve wat kleding en mondvoorraad nau-
welijks iets meenemen. Dat bij de evacu-
atie zo’n haast was, kwam ook door de 
berichten dat iedereen die achterbleef of 
niet op tijd weg was, geëxecuteerd zou wor-
den. Aanvankelijk leek alleen de binnenstad 
geëvacueerd te worden, maar op zondag 24 
september kwam het bevel dat de gehele 
stad moest worden ontruimd. De daaropvol-
gende exodus leek volgens sommigen bijna 
een Bijbels tafereel. 

Johan Bosveld

Zo troffen veel Arnhemmers hun geplunderde huis aan toen ze na mei 1945 
terugkeerden.

De gerenommeerde Britse 
militair-historicus Anthony 
Beevor schreef na boeken over 
de WO-II-veldslagen in Kreta, 
Stalingrad, Berlijn, Normandië 
en de Ardennen in 2018 een 
boek over Arnhem

Burgemeestersplein herfst 1944: Verzamelplaats voor buit (‘Beutesammelstelle’) 
uit geplunderde huizen uit Burgemeesterswijk en Hoogkamp. De goederen gingen 
naar Duitsland.

Georganiseerde plundering van huizen aan de Jacob Marislaan, herfst 1944.  

Raumungskommando in actie in de Mauvestraat, herfst 1944. Geroofde piano, achtergelaten in de Van Heemstralaan.

Britse militair-historicus Anthony Beevor:

‘Duitsers evacueerden om te kunnen plunderen’ 
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Tijdelijk in de 
plaggenhut en 
tussen de Van Gogh’s
Niet alle inwoners van Arnhem vonden onderdak bij familie, ken-
nissen of gastgezinnen. Zo’n zeshonderd van hen kwamen in het 
Openluchtmuseum terecht. Ze woonden er in de museale huisjes en 
boerderijen, zelfs in de plaggenhut zaten evacués. Nog los van de 
ellende van de evacuatie viel het leven in het museum niet mee. Er 
was geen stromend water, elektriciteit en verwarming. De vijver in de 
Zaanse buurt deed dienst als wasgelegenheid voor kleding.

De huisvesting in de monumentale maar weinig comfortabele onderkomens 
duurde echter niet lang. Nadat de Duitsers een ondergedoken verzetsman 
(boekhandelaar Anton Zwiers) hadden opgepakt en gefusilleerd, vond de 
museumdirectie de omstandigheden te riskant worden. Op een aantal zieken 
na moesten de zeshonderd evacués vertrekken.

Ook een ander museum in de omgeving van Arnhem kreeg te maken met 
de gevolgen van de evacuatie. Op zondag 24 september bracht een verte-
genwoordiger van het Rode Kruis in allerijl een bezoek aan het Kröller Müller 
museum in Otterlo. Hij vertelde conservator Willy Auping jr. dat de stad binnen 
twee dagen moest zijn ontruimd; een opdracht die ook gold voor de zieken-
huizen in de stad. Er moest daarom een noodhospitaal komen in het museum. 

Het Diaconessenhuis was al sinds het uitbreken van de oorlog op 10 mei 
1940 geconfronteerd met de gevolgen daarvan. De Duitsers eisten dat de 
patiënten plaats zouden maken voor gewonde Wehrmacht- en SS-soldaten. 
Pas nadat de gevechtshandelingen in de loop van de meidagen waren geluwd, 
konden de eerste burgerpatiënten weer terugkomen. Toen vier jaar later de 
Slag om Arnhem in volle hevigheid woedde, werden veel patiënten uit het St. 
Elisabeth's Gasthuis en het Gemeenteziekenhuis naar het Diaconessenhuis 
overgebracht. De evacuatie in september 1944 betekende dat ook dat zieken-
huis moest worden ontruimd. 

Ruim driehonderd volwassen en veertig kinderen werden vervolgens in het 
Kröller Müller Museum ondergebracht, in de zalen, waar tot het uitbreken 
van de oorlog schilderijen hadden gehangen. De verpleegsters gingen tijdelijk 
wonen in het Jachthuis Sint Hubertus, de dokters in boerderij De Pampel. De 
zusters werden iedere morgen met paard en wagen naar het noodhospitaal 
gebracht. Om de zinnen te verzetten organiseerde conservator Auping af en 
toe cultureel vermaak en gaf hij rondleidingen in de bunker waar de kunst was 
opgeslagen. In april van het laatste oorlogsjaar trad de toen 19-jarige violist 
Herman Krebbers op. Krebbers was in het noodhospitaal ondergedoken.

Na de bevrijding in mei 1945 gingen de zieken en gewonden snel terug naar 
Arnhem. Ze werden ondergebracht in Huis 'Rosorum' aan de Amsterdamseweg, 
dat vanwege de verwoesting van het Diaconessenhuis tijdelijk dienst deed als 
ziekenhuis. In 1955 werd het nieuwe Diaconessenhuis geopend op de plek 
waar vanaf 1996 Park Sonswijck is gerealiseerd.

Johan Bosveld

Evacués doen de was in de Zaanse 
buurt in het Openluchtmuseum.

Tijdens de evacuatie werden de zie-
ken uit het Diaconessenhuis over-
gebracht naar een noodhospitaal in 
museum Kröller Müller. Eerder waren 
tijdens de Slag om Arnhem de zie-
ken uit het St. Elisabeths Gasthuis 
en Gemeenteziekenhuis al overge-
bracht naar het Diaconessenhuis in het 
Burgemeesterskwartier.

De centrale keuken in het 
Openluchtmuseum waar 600 Arnhemse 
evacués tijdelijk werden opgevangen.

Mysterieus huis met oorlogsverleden

In het bovenste deel van de Van Pallandtstraat 
staat, niet ver van de Amsterdamseweg, een bijzon-
der huis. De balkons aan de voorkant hebben sier-
lijk gebogen hekken, niet van hout of metaal, maar 
van gegoten beton. Een andere bijzonderheid is dat 
het huis een extra verdieping heeft zonder ramen 
aan de voorkant en dat er boven op de bovenste 
verdieping nog iets gebouwd is, eveneens zonder 
ramen aan de voorkant. 

Vanaf de bovenste verdieping van het hoge huis op dit 
hoge punt in de wijk moet je een prachtig uitzicht hebben 
over de wijk. Het verhaal gaat dat de Duitsers zich hier 
tijdens de oorlog verschansten en boven op het huis een 
mitrailleurnest hadden, wellicht het nest waar Piet van 
den Heuvel  over spreekt als hij herinneringen ophaalt 
aan de Slag om Arnhem. Zo konden ze de Duitsers de 
Burgemeesterswijk controleren. Op het einde van de 
oorlog (en wellicht ook eerder) hadden ze ook zo’n post 
boven in de toren van de Heilig Hartkerk. Tijdens de 
bevrijding in april 1945 werd deze uitgeschakeld door een 
voltreffer van de geallieerden.
Ik bel bij het betreffende huis aan om te onderzoeken wat 
er klopt van het verhaal. Marco Plas, die er sinds twintig 
jaar met zijn gezin woont, doet open. Ik vertel hem het 
verhaal en hij nodigt me meteen uit om vier hoge trap-
pen te beklimmen. Via de opbouw komen we op het dak 
en hebben we inderdaad een prachtig uitzicht over de 
wijk. Via zijn oude, inmiddels overleden achterbuurvrouw 
aan de Amsterdamseweg heeft hij gehoord dat het huis 
inderdaad een rol speelde in de oorlog. Volgens haar was 
het afwisselend in bezit van de Duitsers en het verzet. 
Vanwege de strategische ligging wilden beiden het graag 
hebben. In de tuin heeft Plas ook munitiehulzen gevon-
den.
Het huis is volgens Plas gebouwd in 1905, maar de boven-
ste verdieping en het opbouwtje zijn er pas in 1938 op 
gezet. Terwijl de onderste drie verdiepingen van baksteen 
zijn, zijn de bovenste verdieping en het opbouwtje van 
gewapend beton. “Het is keihard”, zegt Plas. “Geen boor 
in te krijgen.” Aan de buitenkant heeft het beton een 
patroon van leisteen en is het grijs geverfd. Curieus is 
ook het geheime gangetje op de bovenste verdieping dat 
alleen via de schoorsteenmantel te bereiken is. Marco: 
”Het is een eigenlijk een dubbele muur waar je tussen 
kunt schuilen. Grappig genoeg reiken beide wanden niet 
tot aan het plafond en hebben ze geen constructieve func-
tie. Wel zijn ze van dik, gewapend beton.”
Met welke bedoelingen heeft de toenmalige eigenaar 
de betonnen verdieping en het opbouwtje er op gezet? 
Waarom zitten er geen ramen aan de voorkant? Is de 
verdieping van gewapend beton in 1938 gebouwd als 
een soort hooggelegen bunker door iemand die de oorlog 
voorzag? Was het geheime gangetje bedoeld als schuil-
plaats? Allemaal onbeantwoorde vragen voor Marco Plas 
en hij heeft nog niemand gevonden die het hem kan 
vertellen.

Henk DonkersFo
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SLAG OM ARNHEM 
als hobby
Ras-Arnhemmer Dick Timmerman uit de Van Pallandtstraat is 
al zijn hele leven gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog in 
het algemeen en de Slag om Arnhem in het bijzonder. Hij heeft 
een oude Engelse jeep, een grote verzameling voorwerpen uit de 
oorlog en organiseert al bijna 25 jaar een herdenkingskamp in 
Oosterbeek.

In de benedenverdieping van zijn woning aan de Van Pallandtstraat heeft 
Dick Timmerman (1955) een kamer ingeruimd als privé-museum. Daar 
heeft hij vele tientallen, wellicht honderden voorwerpen uitgestald uit de 
Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem. Sommige voorwerpen heeft 
hij zelf in het veld gevonden met een metaaldetector, andere heeft hij 
gekocht. Blikvanger is zijn uitgebreide collectie helmen. De meeste zijn 
gedragen door (gesneuvelde) Duitse soldaten. Duitse helmen hadden een 
uitlopende rand aan de onderkant. Eén is er van een SS’er geweest, want 
het rune-teken is vagelijk nog zichtbaar. De potvormige helmen zijn van 
Engelse soldaten geweest. In veel helmen zitten kogelgaten. Volledige 
bescherming boden ze blijkbaar niet. Naast helmen telt de verzameling 
van Dick kledingstukken, persoonlijke uitrustingen en tal van militaire 
gebruiksvoorwerpen. 
Niet in zijn benedenverdieping maar ergens gestald bevindt zich zijn oude 
Engelse jeep, voor de kenners een Ford GPW uit 1942. Met zijn vrouw 
Tineke maakt hij er elke maand een ritje in. Elk jaar doet hij mee aan de 
Race to the Bridge, als de Slag om Arnhem wordt herdacht. In kolonne 
rijden ze dan van de Ginkelse Heide naar de John Frostbrug in Arnhem 
zoals de soldaten van de Airborne Division dat in september 1944 deden 
of van plan waren. De rit eindigt bij het Airborne Museum ‘Hartenstein’ met 
een static display zodat het publiek de voertuigen van nabij kan bekijken. 

Opa
Beroepsmatig heeft Dick niets van doen met militaire voorwerpen. Hij 
verdient de kost als docent en opleidingsvoorlichter land- en waterma-
nagement op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp waar hij vroeger 
ook gestudeerd heeft. Hij is wel in militaire dienst geweest, maar had een 
administratieve functie in het leger. “Ik was vroeger erg geïnteresseerd 
in geschiedenis en archeologie”, vertelt hij. “Mijn ouders woonden aan 
de Pontanuslaan en hebben de Slag om Arnhem en de evacuatie meege-
maakt. Daar werd thuis veel over gepraat. Mijn belangstelling voor voor-
werpen uit de oorlog heb ik van mijn opa. Die was politieagent in de oorlog 
en waarschuwde in het geniep onderduikers als er razzia’s op komst waren. 
Daar praatte hij echter weinig over. Wel had hij een zolder vol spullen uit 
de oorlog zoals een Duitse bajonet en een onklaar gemaakt geweer. Ik heb 
veel tijd doorgebracht op die zolder.”

Ehrenfriedhof Zypendaal
“In 1980 heb ik met mijn broer een metaaldetector gekocht. Daarmee 
gingen we zelf voorwerpen zoeken. We zijn begonnen achter boerderij 
Westeneng in Schaarsbergen waar in de oorlog het Duitse Ehrenfriedhof 
Zypendaal lag. Hoewel ze anti-Duits was is de grond beschikbaar gesteld 
door Alwina gravin Von der Goltz – baronesse Brantsen die toen op de 
Gulden Bodem woonde. ‘Ze kunnen het kerkhof krijgen, als ze er maar 
voor zorgen dat het snel vol komt”, schijnt ze gezegd te hebben.  Met veel 
militair ceremonieel werden daar gesneuvelde Duitse soldaten begraven 
zoals piloten van vliegveld Deelen (dat door de Duitsers was aangelegd) 
en Duitsers die door het verzet omgebracht waren. Tijdens de Slag om 

Arnhem nam het aantal gesneuvelden ineens snel toe en bleef het cere-
monieel achterwege. Er zijn toen vele honderden Duitse soldaten begraven 
in grote veldgraven. In 1948 zijn al die graven geruimd en zijn de stof-
felijke overschotten herbegraven op de centrale Duitse begraafplaats in 
Ysselsteyn in de Peel. Het terrein van het Ehrenfriedhof is daarna beplant 
met bomen. Als je er nu rondloopt en je weet niet dat het er geweest is, 
zie je er niets meer van. Het lijkt een gewoon bos. Mijn broer en ik hebben 
daar in de jaren ’80 allerlei voorwerpen gevonden. Eén van de helmen in 
mijn verzameling komt daar vandaan.”

Papiersnippers
“Daarna hebben we ons zoekgebied uitgebreid tot andere locaties die 
een rol speelden in de Slag om Arnhem. Zo kregen we van de gemeente 
Renkum toestemming te gaan zoeken in Oosterbeek. Bij de Oranjeweg 
hebben we daar een schuttersputje gevonden met allerlei papiersnippers. 
Toen we die naast elkaar legden kwam er een namenlijst tevoorschijn 
van het 1e Airborne Reconnaissance Squadron. Die namenlijst behoort nu 
tot de collectie van het Airborne Museum in Hartenstein in Oosterbeek. 
Naarmate we meer voorwerpen vonden, groeide onze eigen verzameling.”

Vermiste soldaat
“In 1985 vond ik vlakbij de schaapskooi op de Ginkelse Heide allerlei delen 
van de uitrusting van een Engelsman en ook de stoffelijke resten van de 
soldaat. Het duurde een tijd voordat zijn identiteit vastgesteld kon worden. 
Amerikaanse soldaten hebben een stalen identiteitsplaatsje, Duitse een 
zinken, maar Engelsen hebben een plaatje van geperst karton. Dat vergaat 
na zoveel jaren. De soldaat bleek echter zijn naam aan de binnenkant van 
zijn broekriem gekrast te hebben. Het bleek te gaan om William John Allen 
die tot dan toe stond opgegeven als ‘vermist’. Hij was 19 jaar oud gewor-
den en behoorde tot het Army Air Corps. Zijn moeder en zus leefden nog. 
Hij is begraven op de Britse oorlogskerkhof in Oosterbeek. Het is mooi dat 
het stoffelijk overschot van zo’n vermiste soldaat gevonden is en door zijn 
familie begraven kon worden.”

Herdenkingskamp
Dick Timmerman is niet de enige geïnteresseerde in wat je Tweede 
Wereldoorlogarcheologie zou kunnen noemen. Daar lopen er heel wat meer 
van rond. Zo is er een club die zich heeft gespecialiseerd in Engelse voer-
tuigen die gebruikt werden tijdens Operation Market Garden en de Slag 
om Arnhem. Dick heeft zelf ook een Engelse jeep uit 1942 die nog steeds 
operationeel is. Sinds 1996 hebben de liefhebbers van Britse oorlogsvoer-
tuigen zich georganiseerd in Airborne Battle Wheels Oosterbeek, afgekort 
ABWO. Dick is daarvan al bijna 25 jaar voorzitter. Elk jaar organiseert de 
ABWO in Oosterbeek een herdenkingskamp. Het eerste jaar waren er 25 
deelnemers, vorig jaar 200 uit 7 landen en ter gelegenheid van de 75-jari-
ge herdenking van de Slag om Arnhem verwacht hij 350 deelnemers. Dit 
jaar slaan ze hun kamp op aan de Utrechtseweg aan de westkant van 
Oosterbeek, niet ver van Hotel De Bilderberg. Op woensdag 18 september 
komen de deelnemers aan, op maandag 23 september vetrekken ze weer. 
Op het programma staan onder andere ritten naar Terlet (waar vroeger een 
Duitse stelling was), de Ginkelse Heide en kasteel Doorwerth, dat tijdens 
de Slag om Arnhem in een ruïne veranderde. Op zaterdag 21 september 
organiseren ze de Race to the Bridge. “Aan alle grote 5-jarige herdenkingen 
leveren we een flinke bijdrage”, aldus Dick Timmerman. “We vervoeren dan 
ook veteranen in onze jeeps, voor zolang die er nog zijn.” 

Zijn persoonlijke betrokkenheid bij de bevrijding gaat ver. “We zijn – niet 
toevallig - getrouwd op D-Day en kwamen op onze bruiloft aan in een jeep 
en in oude uniformen. We gaan ook altijd naar de grote herdenkingen van 
D-Day in Normandië.”

Henk Donkers

Dick Timmerman in zijn museum in de 
benedenverdieping van zijn huis.
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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

Pasplan_87,5x30.indd   1 17-05-11   15:50

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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Het yoga oerwoud
Wijdbeens stond ik op een yogamat. ‘Reik met je rechter-
hand naar je enkel’ hoorde ik de docent instrueren. Wiebelig 
boog ik zijwaarts. ‘Breng je linkerhand omhoog’. Mijn billen 
staken naar achter. Ik spiekte om mij heen. Deed ik het wel 
goed? Zo begon mijn eerste kennismaking met yoga op de 
enige yogaschool die ik dertien jaar geleden kon vinden. 

Fast forward naar 2019 levert een simpele zoekopdracht 
op de website van de kvk maar liefst vijfenzeventig geregi-
streerde yogabedrijven in Arnhem alleen.
En dan al die verschillende yogastijlen; Hatha, Ashtanga, 
Bikram, Vinyasa, Yin.  Voor de yogabeginner een oerwoud 
waar je spontaan keuzestress van zou krijgen. En dat terwijl 
het wetenschappelijk is aangetoond dat yoga o.a. stress, 
angst en depressies vermindert. Hoog tijd dat ik je door de 
yogabomen het yogabos weer laat zien.

Lekker chill
Slaapyoga. Ja echt het bestaat; yoga Nidra. Al liggend op je 
mat brengt de docent je d.m.v. geleide bodyscans en visua-
lisaties in een diepe staat van ontspanning, terwijl je nog bij 
bewustzijn bent. 
Rustig rekken en strekken doe je bij Yin 
yoga. Zittende en liggende houdingen 
worden langere tijd aangehouden 
zodat je in je gewrichten en bind-
weefsel werkt.

Een tandje erbij
Mag het wat fysieker, dan kies 
je voor Hatha yoga. De docent 
bouwt een les vaak thematisch op 
en kiest een serie houdingen die 
daar binnen passen. In tegenstel-
ling tot Bikram yoga waarbij je steeds 
dezelfde zesentwintig houdingen in een 
ruimte van veertig graden beoefent; pittig dus.

Een flinke work-out
Bij Ashtanga yoga beoefen je een vaste serie houdingen 
op ademhaling. De houdingen worden aaneengeregen door 
zonnegroeten, waardoor je flink gaat zweten en je in een 
bewegende meditatie komt. In de traditionele Mysore Style 
Ashtanga krijg je één op één persoonlijke instructie van de 
docent met fysieke aanpassingen. Je oefent op jouw niveau 
zelfstandig in een groep.
Poweryoga is een verkorte versie van de Ashtanga serie en 
ook Vinyasa yoga stamt van deze moeder van de dynami-
sche stijlen, maar de docent laat het vaste patroon los om 
een creatieve flow te creëren. 

Terug naar mijn eerste ervaring. Ik zat met mijn benen 
gekruist. Diffuus licht vulde de yoga zaal. Een kruidige 
houtgeur drong mijn neusgaten in. ‘Visualiseer nu hoe je 
stuit zich als een bloem opent en in de aarde wortelt’. Met 
moeite onderdrukte ik een schaterlach. Nee, dit was niet 
míjn yogastijl.

Tara Ubachs

Tara Ubachs woont sinds 2017 in onze wijk en is full time 
yogipreneur: ondernemer in yoga.
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In Memoriam Gerard van Ede

Vlak voor het sluiten van dit nummer van Wijkcontact 
bereikte ons het droevige bericht dat Gerard van 
Ede overleden was. We wisten dat het niet goed 
ging met zijn gezondheid maar we gingen ervan 
uit dat hij de distributie van deze aflevering van 
Wijkcontact zou organiseren zoals hij dat de afge-
lopen zes jaar met veel toewijding gedaan heeft. 
Enkele weken terug hadden we er nog contact over 
en nu is hij er ineens niet meer. Hij is 71 jaar oud 
geworden.
Gerard had een team bezorgers die hij op tijd 
inseinde als er weer een nummer kwam. Hij leverde 
dan vrijdags dozen met Wijkcontacten bij hen thuis 
af met de bedoeling dat die in het weekend erna 
verspreid zouden worden. Van de overgebleven 
nummers legde hij dan dinsdags stapeltjes bij de 
Primera en De Molenplaats. Mensen die een extra 
nummer wilden of buiten het verspreidingsgebied 
wonen, konden er daar dan eentje meenemen. 
Wijkbewoners die geen nummer ontvangen hadden 
en zich bij hem meldden ging hij persoonlijk een 
nummer brengen. 
Gerard heeft nog op een andere manier sporen in 
onze wijk nagelaten, onuitwisbare sporen zelfs. 
Met zijn bureau Van Ede Architecten maakte hij in 
de jaren negentig het stedenbouwkundig ontwerp 
van Sonswijck en ontwierp hij het appartemen-
tencomplex aan de Van Nispenstraat. Eerder al 
ontwierp hij Aerenheem en later – buiten onze wijk 
– het gebouw waar de Mediamarkt in zit. Toen hij 
Sonswijck ontwierp woonde hij zelf op Alteveer. Een 
jaar of zeven geleden verhuisde bij naar een mooi, 
hooggelegen appartement in Sonswijck en kon hij 
genieten van zijn eigen ontwerp. Over de ideeën 
daarachter schreef Kees Crone in Wijkcontact 2014-
4 het artikel ‘Wonen in je eigen ontwerp’. 
We danken Gerard voor zijn toegewijde inzet en 
wensen zijn vrouw Det en familie veel sterkte.

Redactie Wijkcontact
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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: 

19
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DASTY
Ik was laatst in Doesburg en kreeg na een bezoek 
aan Grand Café Arsenaal uit 1309 trek in iets. 
Dat kan natuurlijk daar, maar de impuls om iets 
vettigs in de maag te stoppen ontstond pas buiten. 
Ik werd vergezeld door Mery en zus Joanna. Zij 
kiezen voor een Chinees die sinds jaar en dag 
Doesburg en omstreken - ruim veertig jaar - van 
nasi, bami en foeyonghai voorziet.
Zoals zoveel Chinees-Indische restaurants in het 
land is het ook een afhaalchinees. Dat is te zien 
aan een lange rij eetkamerstoelen bekleed met 
rode skai, die vanaf de entree naar een loket-met-
schuifluik leidt. Wij gaan zitten aan een tafeltje-
voor-vier met uitzicht op straat. Niet dat er buiten 
wat te zien valt op zomaar een zondag in juli.

De bediening is routineus en vlot zoals bij een 
dergelijk restaurant verwacht mag worden. De 
menukaarten worden gebracht en een schaaltje 
met kroepoek stimuleert alvast de eetlust. De 
oudere Chinese vrouw die de bestelling opneemt, 
doet dat met schwung. Aan alles is te merken dat 
we hier te maken hebben met iemand die gepokt 
en gemazeld is in het Chinese eetwezen. De 
gerechten worden vlot opgediend en voorzien van 
een professioneel babbeltje.

Wanneer zij de vuile borden ophaalt en vraagt of 
het smaakte, merk ik snedig op dat het heerlijk 
was maar nu wél een vetvlek op mijn overhemd 
heb. Zij prevelt iets onverstaanbaars en belooft 
terug te komen. Wij denken dat het om het 
dessert gaat, maar zij verschijnt met een spuitbus 
Dasty. Is van Wibra legt zij in Chinees-Nederlands 
uit en werkelijk alle smetten verdwijnen ermee 
als sneeuw voor de zon. Verbaasd door zoveel 
compassie duw ik mijn buik over de tafel naar 
voren. Behendig zet zij zich aan het poetsen en in 
de kortst mogelijke tijd is er geen ongerechtigheid 
meer te zien. De ah's en oh's zijn niet van de 
lucht, waar ik grappig opmerk dat ik feitelijk geen 
eigen vrouw meer nodig heb. Mery vindt het zeer 
amusant, waar mijn zus later opmerkt - wanneer 
zij van een ijscoupe lepelt - dat die vrouw wel 
erg vrijpostig is. Zou zij volgens haar niet bij een 
vrouw hebben gedaan. Later zoek ik op internet 
naar dit wondermiddel. Op Tips en Weetjes lees 
ik dat Dasty hét wondermiddel van de Wibra is en 
slechts  twee euro kost. Je kunt er van alles mee. 
Oven, barbecue, velgen en motorblok ontvetten 
en hardnekkige vlekken zijn er niet tegen bestand. 
Dasty, dus.

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 10 september
Veilig wonen voor ouderen
Gerrit Jeulink en Arnold Copier, ambassadeurs en 
gecertificeerde woonconsulenten van Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) vertel-
len vanuit hun kennis en ervaringen hoe een huis 
of appartement veilig en levensloopbestendig kan 
worden gemaakt. Ze willen ouderen geen angst 
aanjagen, maar hun alertheid aanscherpen. 

Dinsdag 8 oktober
Albert van der Weide over China en Sonsbeek 
De in onze wijk wonende kunstenaar Albert van 
der Weide werkte in 2010 als ‘artist in residence’ 
in Xiamen, China en voerde in 2017 het project 
Albert & Sonsbeek uit. Albert vertelt over China en 
Sonsbeek en laat voorbeelden van zijn kunstwer-
ken zien. 

Dinsdag 12 november
Tussen kunst & kitsch
Albert Keddeman is veilingmeester en taxateur bij 
veilinghuis Derksen aan de Amsterdamseweg, het 
oudste veilinghuis vaan Gelderland en het enige in 
Arnhem. Veilinghuis Derksen is dé plek in de buurt 
als u iets moois wilt kopen of verkopen. Keddeman 
vertelt over zijn werk en laat zijn licht schijnen op 
meegebrachte voorwerpen. 

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

Antje Grolleman 
wint prijs 
“gouden tip” 
voor Wijkcentrum 
De Bakermat
Op de informatiebijeenkomst over wijk- ont-
moetingscentrum De Bakermat op 26 maart kon-
den de ruim 200 aanwezigen schriftelijk een 
´gouden tip´ afgeven voor de projectgroep. Antje 
Grolleman tipte de projectgroep met een idee 
voor meer kruisbestuiving van oudere en jongere 
wijkbewoners door activiteiten te ontwikkelen die 
voor beide groepen interessant zijn, variërend van 
kinderoppas en huiswerkbegeleiding tot bewegen 
op muziek. Volgens Grolleman (55) zijn genoeg 
jeugdigen voor te porren via sport- en scouting-
verenigingen in en rond onze wijk. Op 12 augustus 
overhandigde Gerard Slag haar de prijs voor de 
gouden tip.Fo
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Adriaan Luteijn van Introdans 
instrueert jonge dansers.

In onze wijk staan diverse overdekte fietsenstal-
lingen in voortuinen, in allerlei soorten en maten. 
Smaken verschillen uiteraard, sommige lijken het 
werk van een timmerman en zijn mooi ingepast in 
het groen. Andere fietsenstallingen ogen te groot of 
te hoog, gammel of ronduit lelijk door het gebruikte 
materiaal. Na signalen uit de wijk heeft de gemeen-
te de nadrukkelijke wens dit aan te pakken want 
dergelijke bouwwerken zijn zonder geldende ver-
gunning niet toegestaan in onze wijk die de status 
van ‘beschermd stadsgezicht’ heeft. 

“We zullen er een keer uit moeten komen. Deze situatie is 
te lang doorgegaan. Mensen plaatsen zonder vergunning 

een fietsenstalling in hun voortuin en we zullen een keer 
duidelijkheid moeten gaan scheppen”, zegt wijkma-

nager Fred de Bruijn van het team Leefomgeving 
van de gemeente Arnhem. Voorlopig worden er 
nog geen dwangsommen opgelegd. Het Team 
Leefomgeving van de gemeente wil eerst de 
mening van de wijkbewoners peilen. “Ik hoop 

dat we met elkaar op een constructieve wijze een 
oplossing kunnen vinden”, zegt De Bruijn. De bewo-

ners zijn tot op heden nog nooit over dit onderwerp 
benaderd en dat moet nu wel eerst gebeuren, vindt 

hij.

Het probleem speelt al jaren. In 2011 con-
stateerde de gemeente dat bij diverse wonin-
gen in de Burgemeesterswijk (maar ook in de 
Transvaalbuurt, de Hoogkamp, Sterrenberg en de 

Gulden Bodem) fietsenstallingen in de voortuin zijn 
gebouwd zonder vergunning. Een jaar later wilde de 

gemeente gaan handhaven, maar vanwege de com-
motie die onder de betrokken bewoners ontstond 

heeft de gemeente zijn acties destijds opgeschort. 
Achter de schermen werd naar een oplossing 
gezocht door ambtenaren van de gemeente en 
de commissie Leefomgeving - in verschillende 
samenstellingen – maar het lukte niet om criteria 

op te stellen die door een groot deel van de wijk 
zouden worden gedragen. Intussen kwamen er nog 

meer fietsenstallingen bij, vaak dus zonder vergunning. 

Beschermd stadsgezicht
De zaak werd nog complexer toen een groot deel van de 
Burgemeesterswijk in 2013 door de rijksoverheid werd 
aangewezen als ‘beschermd stadsgezicht’. Sindsdien valt 
een groot deel van de wijk, met z’n karakteristieke heren-
huizen, hekwerken en driehoekige plantsoenen onder 
speciale bescherming van rijk en gemeente. Zo mag een 
huizenbezitter niet naar eigen goeddunken iets verande-
ren aan de gevel van zijn woning of dak. Wie een bouw-
sel (bijvoorbeeld een fietsenstalling) in zijn voortuin wil 
plaatsen moet eerst een omgevingsvergunning aanvragen 
bij de gemeente. Daar wordt de aanvraag getoetst aan de  
voorschriften die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. 
“Lange tijd is geprobeerd voor- en tegenstanders in de 
wijk op één lijn te krijgen door fietsenstallingen in de 
voortuin onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Tot 

op heden is dat niet gelukt en de gemeente moet op enig 
moment toch weer gaan handhaven. We kunnen niet blij-
ven uitstellen”, zegt Fred de Bruijn. 
“Ook moeten we rechtsongelijkheid tegen gaan”, legt hij 
uit. Die ontstaat bijvoorbeeld als de ene wijkbewoner 
zonder vergunning een bouwsel in zijn voortuin plaatst, 
terwijl een ander zich aan de regels houdt en een omge-
vingsvergunning aanvraagt. Bij de gemeente komen 
ook klachten binnen over bouwwerken in de voortuin en 
de gemeente moet die behandelen en toetsen aan het 
bestemmingsplan. “De gemeente is juridisch gebonden en 
moet de wet uitvoeren.” 

Lastig probleem
Fred de Bruijn heeft de taak dit lastige probleem opnieuw 
op te pakken. “We kunnen niet iedereen tevreden stellen”, 
realiseert hij zich nu al. “Het is een enorm krachtenveld, 
waarin verschillende belangen spelen en er is niet één 
oplossing. Toch hoop ik dat we op een goede manier een 
oplossing kunnen vinden. Daarom wil hij eerst de mensen 
in de wijk aan het woord laten. Iedereen kan via de mail 
(zie adres onderaan artikel) laten weten hoe hij of zij over 
fietsenstallingen in de voortuin denkt. 
Er zijn allerlei varianten mogelijk: bijvoorbeeld door 
fietsenstallingen toe te staan in voortuinen waar geen 
achterom is. Ook kunnen er eisen worden gesteld aan het 
bouwsel, bijvoorbeeld door een groene inpassing in de 
tuin, een verdiepte ligging of een maximale grootte aan 
te geven. Ook aan het gebruikte materiaal kunnen eisen 
worden gesteld. 
Fred de Bruijn roept bewoners op vrijelijk te reageren. 
Hij wil vooraf niemand in een bepaalde richting sturen. 
Als alle reacties binnen zijn, hoopt de wijkmanager dat 
er enige consensus is, zodat er vervolgstappen kunnen 
worden genomen. De gemeente neemt het initiatief, maar 
zal zeker overleggen met de commissie Leefomgeving, 
onderdeel van de wijkvereniging. “Het zou fijn zijn als met 
de inbreng van de wijkbewoners uit de eerder genoemde 
wijken, het huidige beleid aangepast kan worden, zodat 
een reële oplossing voor verschillende situaties mogelijk 
wordt. Voor monumenten zal dit echter zeer beperkt 
mogelijk zijn.”
Voorzitter Dick van Aalten van de commissie Leefomgeving 
stelt zich op het standpunt dat de gemeente tegelijkertijd 
ook een oplossing moet zoeken voor het parkeren in de 
voortuinen. Parkeren op eigen terrein is vanwege de sta-
tus van Beschermd Stadsgezicht niet toegestaan, maar er 
zijn in de wijk veel uitzonderingen gemaakt en vergun-
ningen verleend. “Ik vind dat we een oplossing moeten 
bedenken voor auto’s én bouwsels in de voortuin. Wat ons 
betreft maken we geen onderscheid.”

Reageer:
U kunt uw reactie (graag voor 15 oktober 2019) over 
fietsenstallingen (en auto’s) in de voortuin sturen naar 
LeefomgevingBW@live.nl.  De commissie Leefomgeving 
bespreekt de ingekomen reacties met wijkmanager Fred 
de Bruijn. Daarna zullen de gemeente en de commissie 
Leefomgeving samen vervolgstappen bekend maken.

Harriët Verbeek

Overdekte fietsenstallingen in 
voortuinen: heet hangijzer

Tamara Bertels – van Uitert heeft 28 jaar als docent 
in het basisonderwijs gewerkt, met name op ver-
schillende Montessori-scholen. Vorig jaar is ze 
begonnen met een eigen bedrijfje in remedial tea-
ching: ze begeleidt leerlingen met leerproblemen. 

“Ik heb altijd met veel plezier les gegeven”, vertelt ze 
thuis in de Sweerts de Landasstraat. “Altijd al had ik spe-
ciale belangstelling voor leerlingen met leerproblemen. 
Daarom ben ik na de pabo en een universitaire studie 
Geschiedenis ook masteropleidingen gaan volgen in spe-
cial educational needs en in dyslexiebegeleiding.”
“Naast mijn onderwijsbaan ben ik vier jaar geleden part 
time als remedial teacher gaan werken in een particuliere 
praktijk in Velp. Vorig jaar heb ik besloten om niet meer 
voor de klas te staan en me in een eigen praktijk volledig 
te richten op remedial teaching.”
“Scholen huren me in om op school leerlingen te begelei-
den, en daarnaast begeleid ik leerlingen bij hen thuis of 
hier in mijn eigen praktijk. Ze komen bijna allemaal uit 
het basisonderwijs, soms zitten ze in de brugklas.”
“Ik werk altijd in overleg met de school. Eerst wil ik scherp 
krijgen wat het probleem precies is. Een leerling kan 
moeite hebben met rekenen, begrijpend lezen, spelling of 
schrijven. Of met concentreren, organiseren en plannen. 
De meeste aanmeldingen krijg ik van leerlingen die in 
groep 7 de entreetoets gemaakt hebben. Deze toets geeft 

BEDRIJF IN DE WIJK

Remedial Teaching Sonsbeek
een inschatting van het uitstroomprofiel naar het vervolg-
onderwijs. Die toets is gericht op allerlei deelvaardighe-
den bij taal en rekenen en op studievaardigheden. Dan 
kunnen er specifieke problemen aan het licht komen die 
we met remedial teaching kunnen aanpakken. Leerlingen 
kunnen zich dan nog bekwamen in onderdelen die ze niet 
goed beheersen en eind groep 8 laten zien welk niveau 
het beste bij hen past. Ik krijg ook leerlingen die in groep 
3 het lezen niet onder de knie gekregen hebben of in 
groep 5 veel moeite hebben met spelling.”
“Als duidelijk is wat de problemen precies zijn, stel ik een 
handelingsplan op. Dat voeren we uit in wekelijkse of 
tweewekelijkse lessen van 45 minuten. Tussentijds maak 
ik gebruik van de januari- toetsen op school en neem 
soms zelf een aanvullende toets af om de voortgang in 
de gaten te houden. De begeleiding wordt afgesloten met 
een verslag voor de ouders en de school.”
“Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat ik 1-op-1 
werk en dat de begeleiding dieper gaat. Ik probeer erach-
ter te komen waarom een leerling iets niet onder de knie 
krijgt. Dat geeft me de meeste voldoening. In een volle 
klas kom je daar te weinig aan toe. Daarom ben ik ook zo 
blij dat ik vorig jaar de stap gezet heb om me helemaal 
op remedial teaching te richten.”

Henk Donkers

Meer informatie: www.rt-sonsbeek.com en 06 - 13389884Fo
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Tanja en Dennis Schiricke begonnen een nieuwe carrière:

Met fotografie en 
windmolens mensen 
bewust maken  

Vingeroefening
Ze besloten op zoek te gaan naar een huis met ruimte 
voor een fotostudio. Dat werd het pand aan de Sweerts 
de Landasstraat. Op de eerste verdieping heeft Tanja haar 
fotostudio. Hier nodigde ze dit voorjaar zestigplussers uit 
de wijk uit om zich te laten portretteren. Een vingeroefe-
ning voor haar afstudeerproject aan de Fotovakschool in 
Apeldoorn. In haar project staan oudere mensen centraal. 
"Op mijn oproep op Nextdoor kreeg ik heel veel reacties 
en ik heb uiteindelijk vijftien mensen gefotografeerd. Dat 
leverde veel leuke gesprekken en bijzondere situaties op. 
Er kwam zelfs iemand met een shopper met wel 5 set-
jes kleren. En toen een echtpaar vertelde dat ze 50 jaar 
getrouwd waren, heb ik ze ook samen geportretteerd.”
Tanja werkt nu drie jaar als fotograaf. Daarvoor werkte ze 
vijftien jaar als verpleegkundige in Rijnstate. Het zware 
werk en de onregelmatige diensten braken haar op, en 
ze besloot het roer om te gooien. "Ik vond fotograferen 
altijd al leuk en ik zocht iets om mezelf te ontwikkelen.” Ze 
volgde een opleiding aan de Fotovakschool in Apeldoorn 
en studeerde deze zomer cum laude af met een fotopro-
ject over het Oranje Koffiehuis, het oudste café in de 

Arnhemse binnenstad. 
"Ik kende het café van vroeger. We gingen er wel eens 
voetbal kijken, maar ik was er jaren niet meer geweest. 
Het Oranje Koffiehuis is vijf jaar geleden overgenomen 
door de vader van een vriendin van mij. Ik kwam er regel-
matig en werd zo gegrepen door wat daar gebeurde, dat 
ik er mijn afstudeerproject van wilde maken. Het draait in 
het Oranje Koffiehuis om ontmoeten, delen en verbinden. 
Het café richt zich vooral op zestigplussers en veel klanten 
komen er al jaren. Zo is er bijvoorbeeld elke maand een 
reünie van de Bijenkorf-dames. Dat doen ze al vijf jaar.”
Maandenlang was Tanja met haar camera kind aan huis 
in het Koffiehuis. "Ik heb alles vastgelegd. Ik was bij de 
avonden met live muziek, maar heb ook ’s ochtends vroeg  
het ‘ontwaken’ van het café en de jongens van Heineken 
die bier komen brengen, gefotografeerd.” Behalve de exa-
menexpositie, leverden haar inspanningen een bijzonder 
fotoboek op: Be-Leef-Tijd. Opvallend zijn de uitklappagi-
na’s. "Ik wilde niet zo’n standaardboek dat je doorbladert 
en dan heb je het uit. Het boek bestaat op deze manier 
uit verschillende beeldverhalen.” Het boek is een samen-
werkingsproject met grafisch ontwerpster Karen Mijnhart 
en wordt in september gepresenteerd in de aanloop naar 
het 150-jarig bestaan van het Oranje Koffiehuis in 2019. 

Voldoening
Het bestaan als zelfstandig ondernemer bevalt Tanja 
goed. "Tot een paar jaar geleden had ik nooit verwacht dat 
ik zou vertrekken uit het ziekenhuis, maar het geeft mij 
een intense voldoening om iets nieuws op te bouwen.” De 
stap naar het ondernemerschap kwam niet helemaal uit 
de lucht vallen. Ook Dennis is zelfstandig en steunt Tanja 
bij haar projecten en haar onderneming. Na zijn studie 
aan de HTS werkte hij voor een handelsbedrijf in warmte-
pompen en voor NUON duurzame energie. 
Toen NUON naar Amsterdam vertrok en hij niet mee 
wilde, stapte hij over naar een bedrijf in off- en onshore-
windprojecten. Na het faillissement van dat bedrijf begon 
hij met twee partners een eigen bedrijf. Na tien jaar 
besloot hij eruit te stappen en voor zichzelf te beginnen. 

Hij was projectdirecteur van windpark Terneuzen met 22 
windmolens en is op het moment bezig met een wind-
park in Zeewolde met 83 windturbines. Dennis merkt een 
duidelijke verandering in hoe mensen tegen duurzame 
energie aankijken. "Vroeger had ik op verjaardagen nogal 
eens verhitte discussies over alternatieve energievormen. 
Op een gegeven ogenblik ging ik die niet meer aan. Ieder 
zijn mening, dacht ik maar. Tegenwoordig zijn mensen 
juist erg geïnteresseerd in wat ik doe en word ik veel 
vaker om informatie gevraagd.” 

Het nieuwe huis van Tanja en Dennis is niet energieneu-
traal. "Dat is toch wel ingewikkeld met deze oude huizen.” 
Wel liggen er zonnepanelen op het dak, heeft het hele 
huis dubbel glas en staat er een elektrische auto voor 
de deur. Ook is Dennis lid geworden van de Commissie 
Duurzaamheid van de Burgemeesterswijk. "Het is per slot 
van rekening mijn vakgebied en ik vind het heel leuk om 
nu eens met de consumentenkant bezig te zijn. In mijn 
werk heb ik voornamelijk te maken met zakelijke klanten 
en nu kom ik erachter hoe mensen in hun eigen situatie 
met duurzaamheid omgaan. Wij zeggen als commissie 
niet ‘dit is goed voor u’, maar vragen ‘wat wilt u?’.” 
Enthousiast vertelt hij over de plannen om groene 
daken te realiseren, waarvoor alle platte daken van de 
wijk in kaart gebracht worden en over het plan om de 
wijk ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum van 
de wijkvereniging veertig 
bomen cadeau te doen. En 
natuurlijk over het project 
met de boomspiegels en 
de interactieve kaart waar 
buurtbewoners kunnen 
zien welke boomspiegels 
nog niet geadopteerd zijn. 
"Behalve het werk voor die 
projecten wil ik ook mijn 
eigen expertise inzetten. Ik 
ben nu aan het onderzoeken of we de opgewekte stroom 
die we niet zelf gebruiken, beschikbaar kunnen stellen 
aan maatschappelijke instellingen.”

Maatschappelijke betrokkenheid is voor zowel Dennis als 
Tanja belangrijk. Wie het fotoboek van Tanja bekijkt, ziet 
de compassie waarmee ze mensen vastlegt. "Het gaat me 
er niet om mensen er mooi uit te laten zien. Ik wil laten 
zien hoe mensen zijn, waar ze voor staan of hoe ze iets 
beleven”, vertelt ze. Vanuit die betrokkenheid verzorgt ze 
regelmatig de fotografie voor het Ronald Mc Donaldhuis in 
Arnhem en is ze fotograaf voor de stichting War Requiem, 
Bridge to the Future. Voor die stichting legt ze op 20 sep-
tember de conferentie over 75 jaar vrijheid vast. Ze is op 
19 september ook bij de speciale filmavond in Focus met 
aansluitend een debat en ze is betrokken bij Be Aware, 
het jongerenproject van de gelijknamige stichting, dat 
zich richt op jongeren en de bewustwording op het gebied 
van oorlog, vrede en vrijheid. 

Het fotoboek Be-Leef-Tijd is voor 45 euro te bestellen bij 
Tanja Schiricke (tanja@photograficdesign.nl) en vanaf 
half september ook te koop bij het Oranje Koffiehuis. 

Hanneke Nagel

Verhuizen omdat de huur van je werkplek wordt opgezegd, is misschien niet de meest voor de hand lig-
gende reden om te verkassen, maar voor Tanja en Dennis Schiricke was het de reden om hun huis op de 
Gulden Bodem te verkopen. Sinds oktober vorig jaar wonen ze met hun twee dochters aan de Sweerts de 
Landasstraat. Tanja is fotografe en Dennis werkt als zzp’er in de wind- en zonne-energie.
Tanja: "Ik huurde een fotostudio aan de Lovinklaan, maar in dat gebouw kwamen appartementen en ik 
moest eruit. Ik heb nog wel geprobeerd om in de binnenstad iets te vinden, maar dat is financieel niet op 
te brengen.” Bij hun beslissing gingen ze niet over één nacht ijs. "We hadden een prachtig huis, dat we 
met veel bloed, zweet en tranen helemaal opgeknapt hadden en waar we het erg naar onze zin hadden”, 
vertelt Dennis. "We hebben daar vijftien jaar met veel plezier gewoond.”
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Nieuws uit het bestuur
Nu de vakantie er voor de meesten onder ons weer op 
zit, heeft ook het bestuur haar taken weer met volle ener-
gie opgepakt. In onze augustus-vergadering hebben we 
onder meer aandacht besteed aan de ´verbindende´ rol 
die onze wijkvereniging in onze directe leefomgeving zou 
kunnen spelen. Dat doen we natuurlijk in de eerste plaats 
door de activiteiten die onze commissies voor de wijk-
bewoners organiseren: van lezingen en muzikale optre-
dens tot vergroeningsacties en Sinterklaasontvangst. 
Daarnaast zijn we volop in voorbereiding voor de viering 
van ons 40-jarig bestaan en proberen we er met z´n  allen 
in mei 2020 een mooi lustrumgebeuren van te maken.
Maar soms dienen zich ook momenten aan waarop we 
aan het begrip ´verbinding´ een meer bijzondere invulling 
kunnen geven, 
Dat doet zich bijvoorbeeld binnenkort voor als in de hele 
stad de Slag om Arnhem van september 1944 wordt 
herdacht. Naast de grootschalige herdenkingen heeft de 
gemeente Arnhem ons uitgenodigd hieraan ook kleinscha-
lig aandacht te besteden. Als wijkvereniging hebben we 
daarop ingespeeld en organiseren we op vrijdag 20 sep-
tember een ´herinneringsmaaltijd´, waarbij een aantal 
oudere wijkbewoners hun ervaringen uit de oorlog delen 
met basisschoolleerlingen uit groep 7/8 van de Pieter 
Brueghelschool. Dat is verbinden in het klein rond het 
grote thema oorlog en vrede.
Op een nog kleinere schaal van verbinden wil het bestuur 
u graag attenderen op de Nationale Burendag, op zater-
dag 28 september. Mocht u uw directe buren of buurtge-
noten nog niet zo goed kennen, dan ligt hier een mooie 
kans om wat extra aandacht aan hen te geven. Maak een 
praatje met ze of nodig ze bij u uit op de koffie. Dat helpt 
om prettig met elkaar samen te leven in een wijk. Want er 
zijn nog best veel wijkbewoners die behoefte hebben aan 
wat meer onderling contact.     
Speciaal de ouderen onder hen (75 jaar en ouder) wil 
het bestuur daarom nog attenderen op de uitnodiging 
die zij van de gemeente Arnhem hebben ontvangen om 
op dinsdag 1 oktober a.s. in De Bakermat aan de van 
Nispenstraat de bijeenkomst in het kader van de Week 
tegen de Eenzaamheid bij te wonen. Een mooie kans om 
over allerlei zaken te worden geïnformeerd en natuurlijk 
ook om andere wijkbewoners te ontmoeten. 
En dat in een accommodatie, die mogelijk kan doorgroei-
en tot een echt wijkontmoetingscentrum. Het bestuur is 
direct betrokken bij de projectgroep en de werkgroepen 
die aan concretisering van de plannen daarvoor werken. 
Er is inmiddels een stichtingsbestuur in oprichting, dat 
met de huidige eigenaar van het gebouw kan spreken. 
Een spannende ontwikkeling, die rond de jaarwisseling tot 
besluitvorming moet gaan leiden. In de loop van novem-
ber verwachten wij u meer informatie te kunnen geven.
Tot slot hebben we stilgestaan bij de bemensing van 
ons bestuur en van de commissies. Daar zijn inmiddels 
enkele vacatures en er komen er mogelijk nog 
meer. Dat vereist dat wij rondkijken naar 
mogelijke opvolgers. Wilt u er eens over 
nadenken of dat soort van ´verbin-
den´ iets is voor u?  U kunt mij of een 
ander bestuurslid altijd benaderen als 
u denkt iets te kunnen betekenen voor 
onze wijkvereniging. Ik ben benieuwd 
naar uw reacties. 

              Gerard Slag 24

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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Week van de Duurzaamheid 
(5 – 10 oktober)

Ga in gesprek over verduurzaming met 
wijkgenoten en CommissieDuurzaamheid 

Van 5 t/m 10 oktober wordt voor het elfde keer de 
Week van de Duurzaamheid georganiseerd. In die 
week organiseert de Commissie Duurzaamheid van 
de wijkvereniging ook een aantal activiteiten. Zij 
wil graag in contact te komen met wijkbewoners 
die hun huis willen verduurzamen en op zoek zijn 
naar stappenplannen, voorbeelden in de wijk en 
uitwisseling van kennis. Zo wil de commissie de 
verduurzaming in onze wijk bevorderen.
Het voorlopige programma staat hieronder. Houd 
de website van de vereniging in de gaten voor de 
laatste updates of geef je zelf op en wordt op de 
hoogte gehouden. 
Mail naar duurzaamheid@bwarnhem.nl o.v.v. 
Duurzaamheidsweek en de activiteit waar je inte-
resse naar uit gaat. 

Zaterdag 5 oktober: groene daken dag. 
10 bewoners uit onze wijk gaan die dag een groen 
dak realiseren op (een deel van) hun huis. Hiermee 
houden ze meer water vast op het eigen terrein 
(tegen verdroging en wateroverlast), ver-
groten ze de biodiversiteit (meer bloemen 
en bijen), verlagen ze de temperatuur in 
de zomer (tegen hittestress) en verlengen 
ze de levensduur van hun dak. Start 10 
uur. Locatie nader te bepalen. 

Zondag 6 oktober: duurzaamheids-
wandeling door de wijk. 
Om 14 uur start vanuit De Molenplaats een wande-
ling van ruim een uur door de wijk waarin mensen 
kunnen zien wat gerealiseerd is op het gebied 
van duurzaamheid en voorbeelden zien die kun-
nen inspireren tot een eigen aanpak. Het gaat om 
zaken als waterberging, zonnepanelen, warmteboi-
ler, groene daken, warmtepompen, energiebespa-
ring en vergroening
Voor de kinderen is er om 14 uur een kinderactivi-
teit. Zij kunnen insectenhotels maken. 

Dinsdag 8 oktober: huiskamersessie over 
energie en warmte.
In een kleine setting komt aan de orde hoe je voor 
jezelf een stappenplan kan maken om tot besluiten 
te komen wat aan te pakken aan je huis op het 
gebied van energie en warmte. 
Start 20 uur. Maximaal 1,5 uur. Locatie volgt. 

Donderdag 10 oktober: huiskamersessie over 
meer groen
In een kleine setting bespreek je hoe je met je 
eigen tuin kan bijdragen meer water vast kunt hou-
den, de biodiversiteit kunt vergroten, een bijdrage 
kunt leveren aan verkoeling van je woonomgeving 
en tegelijk een mooie tuin kunt realiseren. 
Start 20 uur. Maximaal 1,5 uur. Locatie volgt.

Commissie Duurzaamheid
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Snelliusweg 40-3, 6827 DH Arnhem
T 026 442 0801, b.g.g. 026 311 5671

F 026 445 9981 Dit charmante vrijstaande huis mét trapgeveltje en roepnaam Emma staat aan het 
Burgemeestersplein 20. Het werd eind 19e eeuw gebouwd. Het plein kreeg eerst 
in 1913 zijn naam en maakte hiervoor deel uit van de Van Lawick van Pabststraat. 
Wim Dorman, de overleden oud-eigenaar van boekhandel Hijman, woonde er.

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

Verliefde Kijk op de Wijk
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Honderd jaar Gelders Genootschap

Directeur Renée Koning: 
“Koesteren en ontwikkelen 
van de Gelderse schoonheid"
Weinig mensen hebben zo’n fantastische werk-
plek als Renée Koning. Vanuit haar huis aan de 
Van Nispenstraat loopt ze dagelijks naar park 
Zijpendaal, waar in de oude oranjerie van het 
kasteel het Gelders Genootschap domicilie houdt. 
Het Gelders Genootschap, officieel de ‘Vereniging 
Gelders Genootschap ter bevordering en instand-
houding van de schoonheid van stad en land’ werd 
in 1919 opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. 
Renée is er directeur. En ze is niet eerste direc-
teur uit onze wijk. De allereerste directeur van het 
genootschap woonde in de villa ‘Onder het strodak’ 
aan de Zijpendaalseweg en de tweede aan de Van 
Heemstralaan.

Schoonheidscommissies
In 1901 kreeg Nederland de Woningwet, een wet die het 
bouwen van ongezonde en onveilige woningen onmogelijk 
moest maken. Architecten onderschreven het belang van 
gezond en veilig wonen maar stelden vervolgens dat er 
ook aandacht moest zijn voor ‘het schoone bouwen’. Dat 
leidde in de jaren erna tot de instelling van de gemeente-
lijke schoonheidscommissies. 
Arnhem was in 1911, na Den Haag en Amsterdam, de 
derde stad met een schoonheidscommissie. De directe 
aanleiding voor de oprichting van de Arnhemse commis-
sie waren de door architect Diehl ontworpen panden op 
de hoek van de Zijpendaalseweg met de Cronjéstraat. 
“Architecten en bestuurders waren verontwaardigd over 
het ontwerp. Het complex ontsierde de entree van de 
stad en had veel te veel tierlantijnen. Dat kon echt niet!”, 
vertelt Renée. “En nu is het een rijksmonument”, zegt ze 
glimlachend.
In 1919 gingen er stemmen op om ook een Gelderse 
schoonheidscommissie op te richten. Gelderland werd 
gezien als een provincie van ‘buitengewone schoonheid’, 
zeker gezien de landschappen en het historisch erfgoed. 
Bij de provinciale schoonheidscommissie was een bredere 
opzet nodig dan bij de gebruikelijke schoonheidscommis-
sies. Het zou niet alleen moeten gaan om het stimuleren 
van esthetisch verantwoorde nieuwbouw, maar ook om 
het in stand houden van de in Gelderland reeds aan-
wezige 'schoonheid'. Dit leidde op 15 november 1919 
tot de oprichting van het ‘Geldersch Genootschap tot 
Bevordering en Instandhouding van de schoonheid van 
Stad en Land’.
In de beginjaren gingen de architecten daarvan op pad 
om ontsierende reclames op te sporen, maar ze zetten 
zich ook in voor grotere projecten. Zo waren ze in 1926 
betrokken bij het herstel van Overasselt. Na een dijkdoor-
braak raakte het dorp – net als de rest van het land van 
Maas en Waal - zwaar beschadigd door overstromingen.  

In de naoorlogse jaren volgden de wederopbouwprojec-
ten. In Scherpenzeel bijvoorbeeld bleef mede 
door toedoen van het genootschap de streekeigen archi-
tectuur van de Delftse School beeldbepalend. 

Burgemeesterswijk
De overheid probeert al jaren grip te houden op hoe 
onze omgeving er uitziet. Behalve bij gemeentelijke 
overheden gebeurde er ook van alles op landelijk niveau. 
In 1962 werd welstandstoezicht wettelijk vastgelegd in 
de nieuwe woningwet en ruim twintig jaar daarna werd 
de Monumentenwet van kracht. Ook in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening van 1988 was nadrukkelijk aandacht 
voor monumenten en cultuurhistorie. 
Vanaf 2000 kwamen de welstandsnota’s waarin het 
gemeentelijk beleid voor ruimtelijke kwaliteit wordt 
beschreven. In de begintijd met veel regeltjes, tegen-
woordig zijn het inspirerende gidsen met in woord en 
beeld de kernkwaliteiten van de verschillende wijken en 
straten binnen een gemeente.  Uit die tijd stamt ook het 
rapport van het genootschap over de Burgemeesterswijk. 
Op basis van dat rapport werd onze wijk in 2005 gezichts-
bepalend beschermd stadsgezicht.

Inspiratiebron
Het werkgebied van het Gelders Genootschap omvat 
inmiddels de hele provincie en delen van de aangren-
zende provincies. De organisatie is in de loop der jaren 
getransformeerd van schoonheidscommissie tot een breed 
adviesorgaan en inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit. 
“In de maatschappij is de waardering voor monumenten, 
materieel- en immaterieel erfgoed, de identiteit van een 
plek en voor bouw- en cultuurhistorie alleen maar toege-
nomen. En gaat het ons niet alleen meer om het behoud 
van een mooie omgeving, maar ook om zaken als woon-
genot, welbehagen en geluk”, vertelt Renée. 
Behalve gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden 
adviseert het Gelders Genootschap ook organisaties, 
instellingen en particuliere initiatiefnemers. “En dat gaat 
dus niet alleen over nieuwbouw”, zegt Renée Koning. “We 
adviseren ook over landschap, cultureel erfgoed en infra-
structuur. Zo geven we advies over alle Gelderse rijks- en 
provinciale wegen en afslagen, maar we begeleiden ook 
de restauratie van Paleis Het Loo en maken in ons pro-
ject Gelders Arcadië samen met landgoedeigenaren en 
gemeenten zichtbaar hoe mooi en belangrijk de landgoe-
deren op de Veluwezoom zijn.”  

Energietransitie
Thema’s die nu spelen voor het Gelders Genootschap 
zijn de vele kerken die leegstaan, het hergebruik van 
monumenten - waarvoor een tweewekelijks spreekuur in 

het leven geroepen is - , maar ook de ontwikkelingen in de landbouw waar-
door boerderijen hun functie verliezen. Maar de allergrootste uitdaging voor 
de komende jaren is de energietransitie. “Zonnepanelen op daken, maar ook 
zonne- en windparken kunnen het aangezicht van onze omgeving ingrijpend 
veranderen. Wij staan volledig achter de energietransitie, maar zetten ons 
wel in om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken, bijvoorbeeld door rekening te 
houden met de historische structuur van het landschap”. 
Ook windmolenparken zijn een heikel punt. Omdat het moeilijk is om voor te 
stellen hoe een windmolen er in het landschap daadwerkelijk uitziet, ontwik-
kelde het Gelders Genootschap de Windkijker. Een verplaatsbaar statief met 
een miniatuurwindmolen, waarmee van grotere afstand zichtbaar wordt hoe 
het landschap verandert. “We wilden af van de verhitte discussies in zaaltjes. 
Nu trekken we de laarzen aan en gaan ter plekke met de mensen kijken hoe 
de windmolen in het landschap staat”. 
Ook monumenten ontkomen niet aan de duurzaamheidsplannen. “We heb-
ben net in opdracht van drie gemeenten in de Achterhoek energiescans van 
gemeentelijke- en rijksmonumenten gemaakt. Uit de eerste resultaten blijkt 
dat, in tegenstelling tot wat iedereen dacht, het in 80 procent van de gevallen 
mogelijk is het energieverbruik en de duurzaamheid gunstig te beïnvloeden. 
We worden nu ook door andere provincies benaderd voor een vergelijkbaar 
project.“

Samen de schoonheid vieren
Het thema voor het jubileumjaar van het Gelders Genootschap is ‘samen 
de schoonheid vieren’. En daar zet Renée zich voor in. “Ik ben nu vier jaar 
directeur en dit is echt mijn droombaan. Ik heb tuin- en landschapsarchitec-
tuur gestudeerd en ben jaren werkzaam geweest in de ruimtelijk ordening. In 
dit werk komt voor mij alles bij elkaar. Ik hou van Gelderland met zijn mooie 
geschiedenis en zijn mooie plekken en werk graag aan het instandhouden en 
bevorderen van de schoonheid ervan. Al heb ik het liever over het koesteren 
en ontwikkelen van de schoonheid.“

Hanneke Nagel
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Bent u nieuwsgierig naar het rapport 
over de Burgemeesterswijk? 
U vindt het op onze site: 
www.bwarnhem.nl
Meer informatie over het Gelders 
Genootschap: 
www.geldersgenootschap.nl

Warmtescan van pand met monumentstatus

Dit pand van architect Diehl was de aanleiding 
voor de oprichting van een Arnhemse schoon-
heidscommissie. Architecten en bestuurders 
waren verontwaardigd. Ze vonden dat het 
pand met zijn tierlantijnen de entree tot de 
stad ontsierde. Het pand is sinds jaar en 
dag een rijksmonument. Foto Henk Donkers



Een beeldige wijk6
Behalve beelden, monumenten en 
andere kunstzinnige objecten heeft de 
Burgemeesterswijk ook uitingen die 
misschien kunstzinnig zijn bedoeld, 
maar die niet door iedereen als zodanig 
worden ervaren: graffiti.

Fotografie en tekst: Johan Bosveld


